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OGŁOSZENIE 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT  

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR ZGM/DZ/145/2019/ADM  

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), informuję w imieniu Zamawiającego : Miasto 

Bielsko-Biała - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, że w przetargu nieograniczonym nr  

ZGM/DZ/145/2019/ADM, prowadzonym w celu udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie 

zadania „Remont 10 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Bielsko-Biała, 

zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, w podziale na 3 części”, złożono jedną ofertę.  

1) na część 1 zamówienia: 

a) konsorcjum firm: 

 "M-TECH" Marcin Kiszka, 43-391 Mazańcowice 767, 

 FUH ComplexBud Łukasz Hansel, ul. Goleszowska 16/108, 43-300 Bielsko-Biała, 

2) na część 2 zamówienia: 

a) konsorcjum firm: 

 "M-TECH" Marcin Kiszka, 43-391 Mazańcowice 767, 

 FUH ComplexBud Łukasz Hansel, ul. Goleszowska 16/108, 43-300 Bielsko-Biała, 

3) na część 3 zamówienia: 

a) konsorcjum firm: 

 "M-TECH" Marcin Kiszka, 43-391 Mazańcowice 767, 

 FUH ComplexBud Łukasz Hansel, ul. Goleszowska 16/108, 43-300 Bielsko-Biała, 

 

 

Kryteriami wyboru były:  

1) cena brutto („KC”)– 80%, 

2) kara umowna za opóźnienie terminu wykonania remontu lokalu („KKu”) – 5%;  

3) okres rękojmi („KR”) – 15%.  

 

 

 

 



 

 

Przetarg nieograniczony nr ZGM/DZ/145/2019/ADM - 

ogłoszenie z dnia 04.09.2019r. o wyborze ofert najkorzystniejszych (część 2 zamówienia)  str. 2/2 

I. Część 1 zamówienia. 

 

Postępowanie unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy – cena jedynej złożonej oferty 

znacząco przewyższa kwotę, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

 

II. Część 2 zamówienia. 

 

1. Oferta najkorzystniejsza. 

Po ustaleniu, że oferta Wykonawcy – konsorcjum firm: 

1) "M-TECH" Marcin Kiszka, 43-391 Mazańcowice 767, 

2) FUH ComplexBud Łukasz Hansel 

nie podlega odrzuceniu i po wykazaniu przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, oferta ww. Wykonawcy na część 2 zamówienia 

otrzymała maksymalną liczbę punktów – 300,00 pkt w tym:  

1) w kryterium ceny brutto KC – 240,00 pkt, 

2) w kryterium kary umownej KKu – 15,00 pkt.  

3) w kryterium okresu rękojmi KR – 45,00 pkt, 

 

Cena brutto oferty po poprawkach dokonanych przez Zamawiającego na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 

ustawy – 42.631,47 zł 

Oferta ww. Wykonawcy wybrana została jako jedyna i najkorzystniejsza, w rozumieniu art. 2 ust. 5 

ustawy, na realizację części 2 zamówienia.  

 

 

III. Część 3 zamówienia. 

 

Postępowanie unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy – cena jedynej złożonej oferty 

znacząco przewyższa kwotę, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 

 

 

 

 
W imieniu Zamawiającego 

 

 

Ireneusz Kiecak 
…………………………………………. 

Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 

 

 
 


