
ZP/6/18  Katowice, 29 marzec 2018 roku 
 

Nazwa przedmiotu zamówienia:  

Prace remontowe elewacji, balkonów, klatek schodowych, ciągów komunikacyjnych wejść do 

klatek schodowych budynków mieszkalnych w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS 

Sp. z o. o. 

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  

z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.), Zamawiający – Katowickie Towarzystwo Budownictwa 

Społecznego  Sp. z o.o. informuje:  

 

a) kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosi: 

część nr 1 zamówienia – 155 000,00 zł brutto 

część nr 2 zamówienia  - 510 500,00 zł brutto 

część nr 3 zamówienia – 65 000,00 zł brutto 

część nr 4 zamówienia – 133 900,00 zł brutto 

b)  w postępowaniu o udzielenie zamówienia oferty w terminie złożyły następujące firmy: 

Oferta nr 1 

INC Karol Śliwiński 

ul. Dębowa 42 

40-106 Katowice 

część nr 4 zamówienia: 

cena oferty: 150 120,00 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia złotych 
00/100) 

okres gwarancji i rękojmi: 8 lat  
 

Oferta nr 2 

Zakład Usługowo – Handlowy 

Drapczyński Sławomir, Sitko Roman SJ 

ul. Plebiscytowa 102 

41 – 409 Mysłowice 

część nr 2 zamówienia: 

cena oferty: 385 551,90 zł brutto ( słownie: trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset 
pięćdziesiąt jeden złotych 90/100) 

okres gwarancji i rękojmi: 8 lat  
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Oferta nr 3 

Zakład Usługowo – Handlowy 

Drapczyński Sławomir, Sitko Roman SJ 

ul. Plebiscytowa 102 

41 – 409 Mysłowice 

część nr 3 zamówienia: 

cena oferty: 66 509,60 brutto ( słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięć złotych 
60/100) 

okres gwarancji i rękojmi: 8 lat 
 

Oferta nr 4 

Zakład Usługowo – Handlowy 

Drapczyński Sławomir, Sitko Roman SJ 

ul. Plebiscytowa 102 

41 – 409 Mysłowice 

część nr 4 zamówienia: 

cena oferty: 93 245,16 brutto ( słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście czterdzieści 
pięć złotych 16/100) 

okres gwarancji i rękojmi: 8 lat 
 

Oferta nr 5 

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe 
WERS mgr inż. Ryszard Wyderka 
ul. Dąbrowskiej 83 
42 – 583 Bobrowniki 
 
część nr 3 zamówienia: 

cena oferty: 64 800,00 zł brutto ( słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset złotych 
00/100) 

okres gwarancji i rękojmi: 5 lat 
 
część nr 4 zamówienia: 

cena oferty: 108 480,00 zł brutto ( słownie: sto osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych 
00/100) 

okres gwarancji i rękojmi: 5 lat 
 
część nr 1 zamówienia: 

cena oferty: 154 500,00 zł brutto ( słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych 
00/100) 

okres gwarancji i rękojmi: 5 lat 
 

c) termin wykonania zamówienia i warunki płatności:   

ustalone przez Zamawiającego zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 

niezmienne dla wszystkich wykonawców. 


