
M|EJSKI aAKŁAD GoSPoDARKl MlĘsZKANloWEJ
T EB S Sp, z o.o. O9-4O0 Płock. ul, Poina 7, te|.24 364-03-15,24364-03-45, fax24364-03-11

Płock dn. II.04.ż014 r.,I-Tl lżOr4

W odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej z dnia 08 04.2014 r.

odnoŚnie n/w Postępowań wyboru ofert, Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o., informuje,

iż, na,.

1. WYkonanie oPracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany pokrycia ciaclrol.vego wraz z
ręmontem kominów Ponad dachem, wymianą obróbek blacharskich i dociepleniem oraz iermomodernizacji

Ścian zewnętrznYch z kolorys§ką i remontent balkonów budl.nku przy ul. Słoneczna 60 w Płocku, wraz z
nadzorem autorskim, wYkonaniem kosztorysu inwestorskiego, wszelkimi uzgodnieniami oraz uzyskaniem mapy

zasaóniczej, wpĘnęły ofeĄ
- dnia 04.04.2014 r. o godzinie 12:20 ofęrta firmy ITC Wioletta Marks, KieĘin, Al. F. Chopina 200a, 05-092

Łomianki-- kwota netto 30.000,00 zł., kwota brutto 36.900,00 zł;
- dnia 07.04.2014 r. o godzinie 13:20 oferta firmy Architekt Kamila Kulik-Rubin ul. Lipor.va 39, 16-002

Dobrzeniewo Duze - kwota netto 5. 000,00 zł., kw ota brutto 6. 1 5 0,00 zł. ;

- dnia 07.04.2014 r. o godzinie 1,3:25 ofęrta firmy QUARTUM Cezary Jaszczołt, ul. Wysoka {łS;:l,ó, 17-300

Siemiatycze - kwota netto 6.800,00 zł,, kwota brutto 8.364,00 zł.;

- dnia 08.04,2014 r, o godzinie 12:45 oferta firmy Usługi Konsultingowo-Inżynierskie mgr inż. Wojciech

Rawa, ul. Daleka 5l2,1,5-037 BiaĘstok - kwota netto 7.900,00 zł., kwota brutto 9.711 ,00 zł;
- dnia 09.04.2014 r. o godzinie 12:2O oferta firmy PSBUD mgr inż. Piotr Świrzyński, ul. Chełnrińska 115120,

86-300 Grudziądz kwota nętto 7.800,00 zł., kwota brutto 9.594,00 zł.;

- dnia 10.04.2014 r. o godzinie 8:5_5 oferta firmy TELWER Firma Usługowo Handlowa Maciej Weresiński,

ul. Basztowa 10, 09-410 Nowe Gulczewo - kwota netto 4,200,00 zł., kwota brutto 5.166,00 zł.;

- dnia I0.04.2014 r. o godzinie 9:35 oferta firmy PS.Projekt Pracownia Projektowo-Usługowa Faulina Stypa,

ul. Huta JÓzęfów 4lok. 17,95-015 Głowno - kwota netto 9.900,00 zł., kwota brutto 12,.177 ,0a zł.:

- dnia 10.04.2O14 r. o godzinie 9:50 oferta firmy P.P.-U. KST Wiesław Brykała, ul. Okopowa 2511,09-401

Płock * kwota netto 6.500,00 zł., kwota brulto 7.995,00 zł;
- dnia 10.04.2014r. o godzinie 9:58 oferta firmy P.P.-U.,,MarBud", ul. Płocka 59ll6,09-200 Sicrpc kwota

neno 8.000.00 zl.. kwota bruno 9.840,00 zł,

W związku z powyższym została wybrana najkorzystniejsza oferta firmy TELWER Firnra Usługowo

Handlowa Maciej Weresiński, uL Basztowa 10,09-4J0 Nowe Gulczewo kwola netto Ą.20C.łt0 zl.. kwota

brutto 5. l66,00 zt.

Kwota zamawiającego przęzna;zona na sfinansowanie przedmiotowego wyboru ofeft: 6.000.00 zł brutto.

Rejestracja Spółki: §ąd Rejonowy dla m. st, Warszawy nr KRS 0000154882; NlP: 774-24-73-542: Regon: 610260915
Kapitał zakładowy: 18.521 .000.0O złotych
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2. Wykonanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu pokrycia dachowego z częściową

wymianą konstrukcji drewnianej i przebudową kominów ponad dachem budynków przy ul. Sienkięwicza 48 w

Płocku, wraz z nadzorem autorskirn, wykonaniem kosztorysu inwestorskiego, wszelkimi uzgodnieniami (w tym

konserwatora zabytków) oraz uzyskaniem mapy zasadniczej, wpłynęł oferty:

- dnia 07.04.2014 r. o godzinie 13:20 oferta firmy Architekt Kamila Kulik-Rubin uI. Lipowa 39, 16-002

Dobrzęnięwo Duże - kwota netto 6.900,00 zł., kwota brutto 8.487,00 zł.;

- dnia 07.04.2O14 r. o godzinie 13:25 ofęrta firmy QUARTUM Cezary Jaszczołt, ul. Wysoka 68ł6, 17-300

Siemiatycze - kwota netto 3.500,00 zł,, kwota brutto 4.305,00 zł.;

- dnia 08.04.2OI4 r. o godzinie 12;45 ofęrta firmy Usługi Konsultingowo-Inżynierskie mgr inż. Wojciech

Rawa, ul. Daleka 5l2,1,5-037 BiĄstok - kwota netto 4.800,00 zł., kwota brutto 5.904,00 zł,;

- dnia 09.04.2O14 r. o godzinie l2:2O oferta firmy PSBUD mgr inż. Piotr Świrzyński, ul. Chełmińska 115120,

86-300 Grudziądz- kwota netto 7.300,00 zł., kwota brutto 8.979,00 zł.;

- dnia 10.04.2014 r. o godzinie 9:35 oferta firmy PS.Projekt Pracownia Projektowo-Usługowa Pau|ina Stypa,

ul. Huta JÓzefów 4lok,11,95-015 Głowno-kwotanetto 8.500,00 zł., kwotabrutto 10.455,00 zł.;

- dnia 10.04.Ż014 r. o godzinie 9:50 oferta firmy P.P.-U. KST Wiesław Brykałao ul. Okopowa 26lI, 09-401

Płock - kwota netto 7.500,00 ń.,kwotabrutto 9.225,00 zł.;

- dnia 10.04.2014 r. o godzinie 9:58 oferta firmy P.P.-U. ,,MarBud", ul. Płocka 59l16,09-200 Sierpc - kwota

nętto 10.000,00 zł., kwota brutto 12.300,00 zł.

W związku z powyższym została wybrana najkorzystniej sza oferta firmy QUARTUM Cezary Jaszczołt, ul.

Wysoka 68N6,11-3O0 Siemiatycze - kwota netto 3.500,00 zł., kwota brutto 4.305,00 zł.

Kwota zamawiającego przeznaczona na sfinansowanie przedmiotowego wyboru ofer1: 6.000,00 zł brutto.

Otrąłnują
1. Adresat
ż. TT- a/a
Przygotował: Jakub Suchodolski, Inspektor ds. technicznych, tel.243640327, ksuchodolski@rogm-plock.pl
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