PROTOKÓŁ
Z posiedzenia Komisji Przetargowej w dniu 14 maja 2019 roku, w sprawie
rozstrzygnięcia wyboru wykonawców na wykonanie przeglądu 5-letniego instalacji
elektrycznych w 50 budynkach mieszkalnych wysokich i średniowysokich wraz z pomiarami
elektrycznymi w lokalach mieszkalnych, użytkowych i pomieszczeniach ogólnodostępnych
na podstawie art.62 ustawy Prawo Budowlane zgodnie z ogłoszeniem o przetargu z dnia 23
kwietnia 2019 roku.
Komisja w składzie:
1. p. Jan Marek
2. p. Przemysław Nyga
3. p. Marcin Kalinowski
4. p. Zbigniew Budkiewicz
5. p. Anna Cłapa
6. p. Krzysztof Szubert

- Prezes Zarządu
- Zastępca Prezesa ds. Eksploatacji
- Zastępca Prezesa ds. Ekonomicznych
- Kierownik Działu Konserwacyjno-Remontowego
- Inspektor Nadzoru ds. inwestycji i remontów
- mistrz

W posiedzeniu Komisji Przetargowej uczestniczył z pełną możliwością dostępu do
dokumentów przetargowych:
p. Krzysztof Moderski

- członek Komisji Gospodarki Zasobami Spółdzielni
Rady Nadzorczej

Podstawą naboru firm było ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, w gazecie ,,Dziennik
Łódzki” w dniu 23 kwietnia 2019 roku oraz na stronie internetowej Spółdzielni.
Na wykonanie przeglądu 5-letniego instalacji elektrycznych w 50 budynkach mieszkalnych
wysokich i średniowysokich wraz z pomiarami elektrycznymi w lokalach mieszkalnych,
użytkowych i pomieszczeniach ogólnodostępnych zgodnie z art.62 ustawy Prawo Budowlane
wpłynęło 7 ofert od nw. firm (zestawienie w załączeniu):
✓
✓
✓
✓

SELECTION ENERGY Szymon Ejsmont, Suwałki ul. Przemysłowa 2;
„KLIW” Wilk Mieczysław, Lublin ul. Topolowa 6/44;
UlrichENERGIA, Baranów ul. Polna 9C;
Zakłąd Usług Elektrycznych i Technicznej Obsługi Inwestycji „ELTEX” Janusz
Szulewicz, Łódź ul. Skowrończa 38;
✓ SEJS Janusz Serwach instalatorstwo elektryczne – usługi, Łódź ul. Legionów
130/140 lok.11
✓ PAKO Eugeniusz Milko, Piechowo ul. Siewna 4;
✓ COMPLEX Rafał Gajda, Wrocław ul. Kwiska 158.
Komisja po przeanalizowaniu stawek, przedstawionych referencji, gwarancji, wiarygodności
ekonomicznych oferentów oraz pozostałych dokumentów dokonała oceny ofert i dokonała
wyboru firmy „SEJS Janusz Serwach według niżej wymienionych cen ryczałtowych:

- Przegląd instalacji elektrycznej w przeliczeniu na jeden lokal mieszkalny uwzględniając
wykonanie pomiarów lokali oraz części wspólnych budynku ( np. klatki schodowe, piwnice,
pralnie) wraz z rozdzielniami głównymi i piętrowymi, wszystkich budynków) cena 12,50 zł/
netto;
- Przegląd instalacji elektrycznej w przeliczeniu jeden pawilon
(sklep
wielkopowierzchniowy) cena 300,00 zł/ netto;
- Przegląd instalacji elektrycznej w przeliczeniu jeden lokal użytkowy cena 30,00 zł / netto;
- pomiar instalacji odgromowej jedno złącze cena 12,00 zł / netto.
Komisja zaproponowała przeprowadzenie rozmów z Wykonawcą o wybraniu niniejszej oferty
na zaplanowaną część budynków w 2020 roku.
Integralną część protokołu stanowi załącznik z wykazem firm oraz oferty złożone przez
firmy.

Protokół został podpisany przez członków komisji przetargowej. Oryginał
dokumentu do wglądu w siedzibie Spółdzielni.

