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Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty                                                                                                 

w części 1,2 i 4 przedmiotu zamówienia  

oraz o unieważnieniu postępowania w części 3 i 5 przedmiotu zamówienia 

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

na remont 5 lokali mieszkalnych (pustostanów) administrowanych przez MZBM w Kaliszu, w podziale 

na 5 części 

 

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu, działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.)  informuje,  

że w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę:  

 

Część 1- Remont lokalu nr 13a w budynku mieszkalnym przy ul. Ciasnej 5 
Tadeusz Matczak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Matczak Tadeusz Zakład Murarski z siedzibą : 

ul. Różana 12, 62-840 Koźminek, cena ogółem brutto  23.754,83 zł; 

 

Część 2 - Remont lokalu nr 21 w budynku mieszkalnym przy ul. Ciasnej 6 
Tadeusz Matczak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Matczak Tadeusz Zakład Murarski z siedzibą : 

ul. Różana 12, 62-840 Koźminek, cena ogółem brutto  16.696,36 zł; 

 

Część 4 - Remont lokalu nr 33 w budynku mieszkalnym przy ul. Ciasnej 21 
BUDMAR Sp. z o.o. z siedzibą : ul. Fabryczna 1, 62-800 Kalisz, cena ogółem brutto  17.899,79 zł; 

 

Uzasadnienie wyboru 

Wybrana oferta w części 1,2 i 4 spełnia wymogi określone przez Zamawiającego w SIWZ oraz w ustawie Prawo 

zamówień Publicznych i uzyskała największą liczbę punktów tj. 100 pkt w poszczególnych częściach w jedynym 

kryterium - najniższej ceny. 

Ponadto, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiający przekazuje informacje o nazwach (firmach) albo 

imionach i nazwiskach, siedzibach albo miejscach zamieszkania i adresach Wykonawców, którzy złożyli oferty  

w przedmiotowym postępowaniu, a także łączną punktację przyznaną ofertom w jedynym kryterium - najniższej 

ceny. 

 

Część 1 

Nr 

oferty 

Firma (nazwa) lub imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres 

wykonawcy 

Łączna punktacja 

przyznana zgodnie  

z jedynym kryterium – 

najniższej ceny 

1. 
Tadeusz Matczak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Matczak 

Tadeusz Zakład Murarski z siedzibą : ul. Różana 12, 62-840 Koźminek 
100,00 
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Część 2 

Nr 

oferty 

Firma (nazwa) lub imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres 

wykonawcy 

Łączna punktacja 

przyznana zgodnie  

z jedynym kryterium – 

najniższej ceny 

1. 
Tadeusz Matczak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Matczak 

Tadeusz Zakład Murarski z siedzibą : ul. Różana 12, 62-840 Koźminek 
100,00 

 

Część 4 

Nr 

oferty 

Firma (nazwa) lub imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres 

wykonawcy 

Łączna punktacja 

przyznana zgodnie  

z jedynym kryterium – 

najniższej ceny 

1. BUDMAR Sp. z o.o. z siedzibą : ul. Fabryczna 1, 62-800 Kalisz 100,00 

 

Jednocześnie Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu, działając zgodnie z art. 93 ust. 3 

ustawy Pzp, informuje o unieważnieniu postępowania w części 3 i 5 przedmiotu zamówienia. 

 

Uzasadnienie unieważnienia : 

art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp : w części 3 i 5 przedmiotu zamówienia nie złożono żadnej oferty niepodlegającej 

odrzuceniu (nie wpłynęła żadna oferta). 

 

Zatwierdził : 

Dyrektor /-/ Wojciech Bachor  

                             


