PROTOKÓŁ
Z posiedzenia Komisji Przetargowej w dniu 9 maja 2017 r. w sprawie
rozstrzygnięcia przetargu dotyczącego wyboru wykonawców na wykonanie
wiatrołapów w budynkach niskich 5-kondygnacyjnych, na podstawie Zarządzenia
Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Retkinia-Północ” nr 8/2016 z dnia 24.11.2016
roku w nawiązaniu do protokołu wyboru wykonawców
robót na 2017 rok
z dn. 27 grudnia 2016 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. Jan Drobniak

- Prezes Zarządu
- Zastępca Prezesa ds. Eksploatacji
- Zastępca Prezesa ds. Ekonomicznych
- Kierownik Działu Konserwacyjno-Remontowego
- specjalista ds. technicznych
- mistrz ds. remontów

W posiedzeniu Komisji Przetargowej uczestniczyli z pełną możliwością
dostępu do dokumentów przetargowych członkowie Rady Nadzorczej S.M.”RetkiniaPółnoc”:
1. p. Zbigniew Dybiczyński
- Członek Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej
2. p. Lesława Krynicka
- Sekretarz Rady Nadzorczej
3. p. Jolanta Obolewicz
- Członek Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej
4. p. Sławomir Pilarczyk
- Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami
Spółdzielni Rady Nadzorczej
W nawiązaniu do protokołu pkt.: 8 i 9 skierowano do nw. firm które deklarowały
wykonanie daszków i wymiany drzwi wejściowych zapytania ofertowe dotyczące
możliwości realizacji wiatrołapów zgodnie z załączoną dokumentacją:
1. „Budomal” Rafał Leśniak
2. Zakład Budownictwa Ogólnego Jan i Jarosław Leśniewscy
3. „Budomal” Artur Leśniak
4. P.P.H.U. Zakład Usług Budowlanych Janusz Przygocki
Wpłynęły 4 oferty od firm do których zostały wysłane zapytania ofertowe.
Komisja po przeanalizowaniu przedstawionych ofert, ceny stawek,
przedstawionych referencji, gwarancji, jakości wykonania robót, wiarygodności
ekonomicznych oferentów oraz pozostałych dokumentów wybrała następującą firmę:
- „Budomal” Artur Leśniak za kwotę 26226,77 zł brutto
Komisja zaleca z wybranym wykonawcą przeprowadzić negocjację ceny i ustalić
cenę ryczałtową brutto mając na uwadze drzwi wejściowe stalowe malowane
proszkowo.

Integralną część protokołu stanowi załącznik z wykazem firm oraz oferty złożone
przez firmy.
Protokół

został

podpisany

przez

członków

komisji

przetargowej

oraz

przedstawicieli Rady Nadzorczej Spółdzielni. Oryginał dokumentu do wglądu w
siedzibie Spółdzielni.

