
P R O T O K Ó Ł 

 
Z posiedzenia Komisji Przetargowej w dniu 23 stycznia 2018 roku w sprawie 

rozstrzygnięcia przetargu dotyczącego wyboru wykonawców robót na 2018 rok,  

w nawiązaniu do protokołu z dnia 28 grudnia 2017 roku. 

 

 

Komisja w składzie: 

 

1. p. Jan Marek                       - Prezes  Zarządu 

2. p. Przemysław Nyga           - Zastępca  Prezesa  ds. Eksploatacji 

3. p. Marcin Kalinowski - Zastępca Prezesa ds. Ekonomicznych 

4. p. Zbigniew Budkiewicz       - Kierownik Działu Konserwacyjno Remontowego 

5. p. Anna Cłapa                      - specjalista ds. technicznych 

6. p. Jan  Drobniak                  - mistrz ds. remontów 

7. p. Krzysztof Szubert  - mistrz ds. remontów  

                
 

Komisja po przeanalizowaniu kosztorysów szczegółowych, stawek, przedstawionych 

referencji, gwarancji, wiarygodności ekonomicznych oferentów oraz pozostałych 

dokumentów wybrała następujące oferty: 

 

1. Malowanie klatek schodowych – wybrano: 

 Zakład Remontowo-Budowlany ,,BORS”; 

Rg – 9,80 zł                     Ko-65%                       Kz-12%                    Zysk-15% 

Ze stawką ryczałtową za klatkę budynku średniowysokiego 11 499,10 zł /netto 

2. Roboty ogólnobudowlane – po ponownej weryfikacji złożonych ofert wybrano: 

 Zakład Remontowo-Budowlany ,,BORS”; 

Rg – 10,30 zł                     Ko-65%                       Kz-12%                    Zysk-15% 

 ESSIA Krzysztof Reszke ; 

Rg – 10,20 zł                     Ko-70%                       Kz-10%                    Zysk-18% 

 

3. Roboty ślusarskie w tym wymiana balustrad balkonowych w budynkach wysokich wraz 

z naprawą części zewnętrznej płyty balkonowej i odtworzeniem kapinosu – po 

weryfikacji wybrano: 

 

 Firma Handlowo-Usługowa ,,BRAT-BUD”; 

Rg – 10,80 zł Ko-70%        Kz-12%                    Zysk-18% 

Ze stawką ryczałtową 247 715,34 zł/netto za  budynek wysoki 12 kondygnacyjny  

( 72 balkony) 

 

4. Roboty dekarskie i blacharskie polegające na pokryciu nowoczesnymi metodami 

hydroizolacynymi nanoszonymi w postaci płynnej w budynkach wysokich 302 i 316 po 

dalszej weryfikacji i analizie cenowej - wybrano: 

 



 PROOF-TECH Sp.Z o.o. : 

   - cena ryczałtowa za budynek 302   -   74 536,00 zł/netto; 

         - cena ryczałtowa za budynek 316   -   84 986,00 zł/netto; 

 

Roboty związane z wymianą i naprawami bieżącymi obróbek blacharskich oraz 

dekarskich z papy termozgrzewalnej – wybrano firmę: 

 Firma Handlowo-Usługowa ,,BRAT-BUD”; 

Rg – 12,80 zł Ko-70%        Kz-12%                    Zysk-18% 

         

Integralną część protokołu stanowi załącznik z wykazem firm, oraz kosztorysy szczegółowe  

złożone przez firmy.             

 
 

Protokół został podpisany przez członków komisji 

przetargowej. Oryginał dokumentu do wglądu w siedzibie 

Spółdzielni. 
 


