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Towarzystwo Budownictwa Społecznego ,,Motława" Sp. z o.o. zawiadamia o wynikach
przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu

nieograniczonego na udzielenie długoterminowych kredytów, na okres lat 30, przeznaczonych na:

Część t Przedmiotu Zamówienia - częściowe sfinansowanie inwestycji w wysokości 600.000 zł pn:

wykonanie prac przygotowawczych placu budowy (ogrodzenie, utwardzona droga wewnętrzna,
droga dojazdowa, zaplecze budowy, przy|ącza wodociągowe i energetyczne dla potrzeb budowy)

oraz budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego Kolorowa 5 wraz z boksami garażowymi w
poziomie piwnicy, instalacjami wewnętrznymi, sieciami i przyłączami wodociągowymi, kanalizacji

sanitarnej, deszczowej z wykonaniem dróg i miejsc postojowych z docelowym ukształtowaniem,
zagospodarowaniem i oświetleniem terenu przy ulicy Kolorowej w Gdańsku połozonej na działkach

nr 9L513,915/6.
Część ll Przedmiotu Zamówienia - częściowe sfinansowanie inwestycji w wysokości 1.200'000 zł

pn: wykonanie prac przygotowawczych placu budowy (ogrodzenie, utwardzona droga

wewnętrzna, droga dojazdowa, zaplecze budowy, przylącza wodociągowe i energetyczne dla

potrzeb budowy), oraz robót budowlanych obejmujących budowę dwoch budynków mieszkalnych

wielorodzinnych Kolorowa 6 i 7 wraz z boksami garazowymi w poziomie piwnicy, instalacjami

wewnętrznymi, sieciami i przyłączami wodociągowymi, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, z

wykonaniem dróg i miejsc postojowych z docelowym ukształtowaniem, zagospodarowaniem i

oświetleniem terenu oraz boiskiem wielofunkcyjnym przy ulicy Srebrnej/Kolorowej w Gdańsku

połozonej na działkach nr 9L0lŻo i 9L3/6'

Za najkorzystniejszą uznano ofertę ztożoną przez Bank Gospodarstwa Krajowego,

oo-955 Warszawa ]-5, Al. Jerozolimskie 7 skr. poczt. 4L {92). Zamawiający informuje, że zgodnie z

Rozdziałem XlV ust. 3 slWZ, Wykonawca winien dostarczyć do siedziby Zamawiającego po dwa

egzemplarze Wzoru umowy, dla każdej Części Przedmiotu Zamówienia, zawierające wszystkie

Wymagane przez Zamawiającego postanowienia określone w Specyfikacji lstotnych Warunków

Zamówienia oraz zgodnie z wyjaśnieniami przekazywanymi w trakcie postępowania, w terminie

do dnia 06.07.2015 r. Umowa z wybranym Wykonawcą może zostać zawarta w terminie 5 dni od

dostarczenia wymaganych wzorów umów.

Uzasadnienie wyboru: Oferty wybrano na podstawie kryterium oceny ofert tj.:

cena kredytu -95%
wartość zabezpieczeń kredytu - 5%

ToWarzystwo Budownictwa Społecznego,,Motława" Sp' z o.o., 80-744 Gdańsk, ul' Kró|ikarnia 13,

te l. (o58) 32o 37 48, fax (O58) 3o1 96 93, N l P 583-26-77-7 15, Sąd Rejonowy Gd a ńsk Północ w Gd a ńsku -KRs 0000090406;

Właściciel L00% udziałów Spółki - Gmina Gdańsk. Kapitał zakładowy - 99 192 000 PLN

Bank Gospodarstwa Kra1owego oddziałw Gdańsku, ul. Kowalska 10, nr rachunku:72I73o 1121 8600 00000000 5768



Zbior cze zestawi e n i e złożo ofert

tp Nazwa i adres Wykonawcy

llość punktów
dla kryterium
cena kredytu

llość punktów
dla kryterium

wartość
zabezpieczeń

kredytu

Łączna
punktacja
przyznana
ofercie

I Bank Gospodarstwa Krajowego 00-955 Warszawa t5,
Al. Jerozolimskie 7 skr. poczt. 41 (92)

3zęść l - 95
]ześć ll - 95

)zęść l - 5

]ześć ll - 5
)zęść l - 100
]ześć ll - 100

4#:

Towarzystwo Budomictwa Społecznego,'Motława'' Sp. z o'o', 80-744 Gdansk, ul' KrÓlikamia 13,

tel' (058) lzo sł ąa,fax' (058) 301 qo s:, NIp 583-26-71-115, Sąd Rejonowy w Gdańsku _KRS 0000090406;

Właściciell00%udziałówSpółki-GminaGdańsk.Kapitałzakładowy_30ó02000PLN
Bank Gospodarstwa Krajowego oddział w Gdansku, ul' Kowalska 1 0, m.rachunku: 72 1 l 30 l 12l 8600 0000 0000 57ó8


