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Oznaczenie sprawy: KTBS-1/I/2017 
Kalisz, dnia 10.03.2017r. 

 
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 
o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych 

 

 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 

Wykonywanie bieżących remontów, usuwanie awarii i usterek w obiektach mieszkalnych wchodzących w skład 

Kaliskiego TBS Sp. z o.o. w zakresie robót ogólnobudowlanych, sanitarnych, stolarki budowlanej - w tym usług 

ślusarskich, w podziale na 3 części. 

 

 

Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Kaliszu zwany dalej 

„Zamawiającym”, działając na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) przedkłada poniższe informacje z 

otwarcia złożonych ofert w niniejszym postępowaniu: 

 

 

1. Zamawiający zamierza przeznaczyć następujące środki na sfinansowanie realizacji zamówienia 

łącznie: 512.798,09 zł brutto, w tym na poszczególne części:  

1) na cześć 1: 275.553,67 zł brutto, 

2) na cześć 2: 188.776,75 zł brutto, 

3) na cześć 3: 48.467,67 zł brutto, 

 
 

2. Zestawienie złożonych ofert, które zostały złożone w wyznaczonym terminie tj. do dnia 

10.03.2017r. do godz. 12:00: 

 

1) na część 1: Wykonywanie prac remontowych w ciągu roku, oraz usuwanie awarii i usterek, w 

budynkach mieszkalnych Kaliskiego TBS Sp. z o.o. w zakresie robót instalacyjnych 

wod-kan, instalacji gazowej i instalacji c.o. 

 

Nie złożono żadnej oferty. 

 

2) na część 2: Wykonywanie prac remontowych w ciągu roku oraz usuwanie awarii i usterek, w 

budynkach mieszkalnych Kaliskiego TBS Sp. z o.o. w zakresie robót 

ogólnobudowlanych. 

 

Lp. Nazwa i adres wykonawcy 
Łączna wartość 

oferty (brutto) 
w PLN 

Zaoferowana 

stawka 

kosztów 

zakupu i 

transportu  
w % 

 Zaoferowany 

termin płatności 

1 Zakład Ogólnobudowlany Jerzy Juszczak 

Ul. Kołobrzeska 20-22 

62-800 Kalisz 

 

172.575,95 
 

5 % 

 

28 
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3) na część 3: Wykonywanie prac remontowych w ciągu roku, oraz usuwanie awarii i usterek, w 

budynkach mieszkalnych Kaliskiego TBS Sp. z o.o. w zakresie stolarki budowlanej, 

w tym wykonywanie usług ślusarskich. 

Lp. Nazwa i adres wykonawcy 
Łączna wartość 

oferty (brutto) 
w PLN 

Zaoferowana 

stawka 

kosztów 

zakupu i 

transportu  
w % 

 Zaoferowany 

termin płatności 

1 Wielobranżowy Zakład Usługowy  

Marek Dudowicz 

Ul. Racławicka 35 

62-800 Kalisz 

 

42.000,00 
 

10 % 

 

21 dni 

2 Usługi Stolarskie „PAW-STOL” 

Paweł Krupa 

Ul. Asnyka 17/24 

62-800 Kalisz 

 

69.903,66 

 

15 % 

 

28 dni 

3 Zakład Ogólnobudowlany Jerzy Juszczak 

Ul. Kołobrzeska 20-22 

62-800 Kalisz 

 

53.263,36 

 

5 % 

 

28 dni 

 

 

3. Jednocześnie Zamawiający przypomina wykonawcom, którzy złożyli oferty, o wynikającym 

z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązku przekazania Zamawiającemu 

w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, 

oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem 

oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Propozycję treści oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.  

 

       


