Gdańsk, dnia 21.Q4. 2016

r,

PRoToKoŁ
z wyboru wykonawcy na:

budowę nawierzchni drogowej, drogi dojazdowej, parkingu i chodników
oraz instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej w Gdańsku Brzeźnie

przy ul. Gdańskiej 9_9 a
Skład Komisji:
1.

Anna

2. Dariusz
3. Wiesława
4. Wiesław
w obecności:

5.

Bednarz
Rycewicz
Królak

Pierzchała

Andrzej Gromek

Przewodnicząca Komisji
Prezes Zaządu
Z-caPrezesaZarządu
lnspektor techniczny
Członek Rady Nadzorczej

W dniu 22.03.2016 roku na stronie internetowej Spółdzielni www.smdoker.pl została umieszczona

Specyfikacja Warunków Zamówienia do pobrania pżez firmy zainteresowane budową
nawierzchni drogowej, drogi dojazdowej, parkingu i chodników oraz instalacji zewnętrznej
kanalizacji deszczowej w Gdańsku - Bzeźnie pzy ul. Gdańskiej 9-9 a.
Do wymaganego terminu składania ofeń, to jest do dnia 19.04.2016 r. do godz,14,00 zostało
złożonychw biurze Spółdzielni 5 ofeń od nw. firm:
1.

LARO s.c, Piotr Romanow, Eugeniusz Latosiński 84-220 Strzebielino, ul, Mickiewicza9

na kwotę: 15O 264,30 zł brutto (słownie:sto pięćdziesiąt tysięcy dwieściesześódziesiąt cztery
30/100 zł brutto).

2. Usługi Ogolnobudowlane ,SZELBRUK" Piotr Szela 83-340 Sierakowice,
ul. Mirachowska 66 na kwotę: 11O 7OO zł brutto (słownie: sto dziesięć tysięcy siedemset zł
brufto).

3. TRAKT Spółka z o,o. Spółka komandytywna 80-180 Gdańsk, ul. Niepołomicka 26
na kwotę: 149 052,70 zł brutto (słownie: sto czterdzieści dziewięó Ęsięcy pięćdziesiąt dwa
70/100 zł brutto).

4 ,,DROGOMET' Spółka z o,o, 80-719 Gdańsk, ul. Litewska 20 na kwotę: 184 008 zł brutto
(słownie: sto osiemdziesiąt cz|ery tysiące osiem zł brutto),

5, Firma Budowlano Drogowa TAR-BUD Przemysław Taraszkiewicz 80-462 Gdańsk,
al. Jana Pawła ll 3d/12 na kwotę:136949,20zł (słownie: stotrzydzieśclsześćtysięcy
dziewięćset czterdzieści dziewięć 20/100 zł brutto).

Komisja stwierdza, ze:
- kopeńy z ofeńami były w stanie nienaruszonym,
- wszystkie ofeńy są ważne,
- kaucja w wysokości5 000 złzostaławpłacona na konto Spółdzielni.
Zgodnie z Regulaminem Wyboru WykonawcóW po przeprowadzonej analizie złożonych ofeń
wybrana została ofeńa firmy Budowlano Drogowej TAR-BUD Przemysław Taraszkiewicz
80462 Gdańsk, al. Jana Pawła ll 3d/12, na kwotę: 136 949,20 zł (słownie: sto trzydzieści
sześćtysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć 20/100 zł).
Podpisy:

Z-ca Prezesa Zarządu
; S.M. ,,DOKER"
,.,...Ip.tę !r.....,.....

