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TowarzystwoBudownictwaSpołecznego,,Motława,,Sp.zo.o.zawiadamia
o wynikach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie

przetargu nieograniczonego na budowę zespołu budynków o funkcji biurowej - budynków B i C w

zespole obiektów pr.y ul. Reduta Wyskok 2, ul. Prof. Z' Kieturakisa 8' 10 w Gdańsku wraz z

wykonaniem wewnętiznych instalacji sanitarnych, elektrycznej oraz kanalizacji deszczowej z

docelowymukształtowani.',,,go,podarowaniemioświetleniemterenunadziałkachnr463,464,
465 i 466 obręb 01-00, będących własnością Zamawiającego oraz na wszelkich innych działkach' na

których będzie przebiegała infrastruktura towarzysząca wraz z wszelkimi robotami tymczasowymi i

towarzyszącymi oraz z prowadzeniem serwisu klimatyzacji, kotłowni gazowej' wentylatorów

wywiewnych.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złoŻoną przez Konsorcjum firm:

Zakład Budowlany RAMiX Alfred Krupiński ul. Abrahama 20, 81_L98 Pogórze

Ramex BlS Zakład Budowlany Robert Krupiński ul' Hiacyntowa 3, 81-198 Kosakowo

Uzasadnienie wyboru: ofertę wybrano na podstawie kryterium oceny ofert tj':

cena - 95%

termin płatności faktury - 5%

złoż h ofert:

2 pkt 4 wykluczył ofertę

,,BUDREM-RYBAK" Spółka z o'o', Sp' k' ul' Krótka t'82'242 Luzino'

WykonawcaniewykazałspełnieniawarunkówudziałuWpostępowaniu.Wzakresie
dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca nie wykazał' iż będzie

dysponował minimum jedną osobą mogącą pełnić funkcję. kierownika prac konserwatorskich

zgodnie z Ustawą z dnia 23 lipca 2OO3 r' o"o'ń'onie zabytków iopiece nad zabytkami (Dz'U' Nr 162

Lp

Zbiorcze zestawienie Złozonyc

Nazwa i adres WYkonawcY

llość punktów
dla kryterium

cena

llość
runktów dla
kryterium

termin
płatności
fa ktu rV

Łączna
punktacja
przyznana
ofercie

95 5 100,00
L Zakład Budowlany

81-198 Pogórze
Ramex BlS Zakład

81-198 Kosakowo

RAMEX Alfred KruplnsKl ul' Aordrrdrrrd

Budowlany Robert Krupiński ul' Hiacyntowa 3,

84,68 5 Wykonawca
wykluczonY2 ,,BUDREM-RYBAK" Spółka z o'o', Sp' k' ul' KroIKa 1' óZ

79,45 5 84,45
3 Przedsiębiorstwo Budowlane EKolNBUD

5a, 80-180 Gdańsk

sp. z o.o u vPv

84,30 5 89,30
4 TYM-BUD Zakład Remontowo BudowlanY - waloellr

,- rA^A.l,i
yr

ul. Komunalnd
91,65 5 96,6s

5 Hartuna Sp. z o.o. ul. DrogowcÓW 2, 83-25U 5Karszewy
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TowarzystwoBudownictwaSpołecznego,,Motława,,Sp.zo.o.,80-744Gdańsk,ul.Królikarnia13,
tel.(o58) 3Żo3748,fax(os8) ior9693,NlP rar-ra-rr-rrł''sio*.io"o*vGdańskPółnocwGdańsku_KRS0000090406;

Właściciel 10O% udziałów Spółki - Gmina Gdańsk' Kapitał zakładowy -99 19Ż 000 PLN

BankGospodarstwaKrajowegooddziałwGdańsku,ul.Kowalska.10,nrrachunku:7ŻLL3o11218600000000005768



poz. 1568 z póŹniejszymi zmianami) i rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z

dnia 7 lipca 2011 r' W spraWie prowadzónia prac konserwatorskich, restauratorskich' robót

budowlanych, badań konserwatorskich a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru

zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych

(Dz.U. zŻotL r. Nr 165, poz' 987).

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt a) ustawy PZP, Zamawiający informuje' iż umowa z

wybranym Wykonawcą może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty'

Z poważaniem

Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" 
Sp' z o'o'' 80-744 Gdańsk' ul' Królikarnia 13'

tel.(o58) 32o3748,fax(os8)io19693,NlPr.r_ru-rr-rrr]i;i;i;*ńGdańskPółnocwGdańsku-KRS0000090406;
Właściciel 100% udziałów Spółki - Gmina caarist<. Kapitał zakładowy - 99 192 000 PLN

Bank Gospodarstwa Kra'lowego oddział w Gdańsku, ur' xo*ulrt. 10' nr rachunku: 7Ż LI3o 1121 8600 oo00 0000 5768


