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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 wykonanie prac przygotowawczych placu budowy, robót budowlanych

obejmujących budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych Unruga 34 i48 wrazz boksami

garażowymi w poziomie piwnicy, instalacjami wewnętrznymi, windami osobowymi, sieciami i

przyłączami wodociągowymi, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, drogami wewnętrznymi, miejscami
postojowymi, elementami małej architektury z docelowym ukształtowaniem, zagospodarowaniem i

oświetleniem terenu oraz infrastruktury doosiedlowej. Roboty realizowane będą w Gdańsku przy ulicy

Unruga na działkach nr 1Ol3O8, 1'ol31'5 obręb 74 (wydzielonych z działki 10/256) będących własnością

Zamawiającego, oraz na działkach nr L01270, to/259, Iol6, Io/Ż35, I0l23t, 1'ol232 i na wszelkich

innych na których będzie przebiegała infrastruktura toWarzysząca Wraz z wszelkimi robotami

tymczasowymi i towarzyszącymi.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę zlożoną przez ,,BUDREM-RYBAK" Spółka z o'o., Sp. k' ul.

Krótka L,82-242 Luzino. 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

przesła nia zawiado mienia o wyborze naj korzystniejszej oferty.

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

cena - 95%

termin płatności faktury - 5%

ToWarzystwo Budownictwa Społecznego ,,Motława" Sp' z o.o., 80-744 Gdańsk, ul, Królikarn!a 13,

tel. (o58) 32o37 48,fax (o58) 3o1 96 93, NlP 583-26_77-715, Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku -KRS 0000090406;

Właściciel 1O0% udziałów Spółki - Gmina Gdańsk' Kapitał zakładowy _ 99 ]'92 000 PLN

Bank Gospodarstwa Krajowego oddział w Gdańsku, ul. Kowalska 10, nr rachunku: 72 !730 1121 8600 0000 0000 5768

,'{{$

Zbiorcze zestawie nie złożonvch otert

Lp Nazwa i adres Wykonawcy

llość punktów
dla kryterium

cena

llość
:unktów dla
kryterium

termin
płatn ości
fa ktu rv

Łączna
punktacja
przyznana
ofercie

1 ,,BUDREM-RYBAK" Spółka z o.o., Sp. k' ul. Krótka t,82'242luzino 95 5 100,00

2 Przedsiębiorstwo Budowlano - Montażowe i Rusztowaniowe

,,BUDRos" Sp' z o.o. ul' Kozietulskiego 1, s0_156 GdańSk

88,68 5 93,68

Hartuna Sp. z o,o. ul. Drogowców 2,83-250 Skarszewy 73,56 5 78,56

4 TYM-BUD Zakład Remontowo - Budowlany - Waldemar Tymoszewski

ul. Komunalna 12, 83-000 Pruszcz Gdański

90,61 5 95,61


