
Skórcz, dnia 17.04.2018 r

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego z dnia 20 marca 2018 r. dla
zadania pn:" Wykonanie nowej instalacji co i cwu z cyrkulacją w budynku Wspólnoty

Mieszkaniowej Pomorska 7 w Skórczu"

      Wspólnota Mieszkaniowa Pomorska 7, w imieniu której występuje Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Spacerowej 13 w Skórczu, dnia 17.04.2018 r. 
zawiadamia Wykonawców o unieważnieniu zapytania ofertowego z dnia 20 marca 2018 r. 
dotyczącego wyboru Wykonawcy dla zadania pn: " Wykonanie nowej instalacji co i cwu z 
cyrkulacją w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Pomorska 7 w Skórczu".

Uzasadnienie
      Zamawiający informuje, że we wskazanym zapytaniu ofertowym w terminie do 12 kwietnia 
2018 r. do godz. 10:00 wpłynęły 3 oferty:

L.p. Nazwa wykonawcy i adres wykonawcy
Cena brutto

           zł
Gwarancja

Łączna liczba
punktów

1. INSTALATOR S.C.
ul. Heweliusza 2A  83-211 Janowo 281.043,23 60 m-cy 81,03

2. PPUiH „BEAPOL“ Sp. z o. o.
ul. M Konopnickiej 2B 83-400 Kościerzyna 250.901,11 36 m-cy 63,70

3.
PUH INSTALACJE HYDRAULICZNE

Tadeusz Bańko
ul. Sędzickiego 8 83-200 Starogard Gd 210.000,30 37 m-cy 77,00

Wszystkie oferty spełniały wymagania formalne.

Z przeprowadzonego postępowania wynika, że cena oferty która otrzymała najwyższą liczbę 
punktów we wszystkich kryteriach znacznie przekracza kwotę, którą Zamawiający przeznaczył 
na realizację zadania.

W związku z powyższym zamawiający postanowił unieważnić postępowanie, ponieważ nie posiada
wystarczających środków na realizację w/w zadania.

Wykonawcy, którzy złożyli odpowiedź na w/w zapytanie ofertowe zostaną poinformowani o 
unieważnieniu listem poleconym.

Od decyzji podjętej przez Zamawiającego nie przysługuje odwołanie.
Wszelkie pisma składane przez Wykonawców mające charakter odwołania od rozstrzygnięć 
komisji, Zamawiający pozostawi bez rozpatrzenia.

                                                                                               Zarząd TBS



Skórcz, dnia 17.04.2018 r

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego z dnia 20 marca 2018 r. dla
zadania pn:" Wykonanie nowej instalacji co i cwu z cyrkulacją w budynku Wspólnoty

Mieszkaniowej Ogrodowa 1 w Skórczu"

      Wspólnota Mieszkaniowa Ogrodowa 1, w imieniu której występuje Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Spacerowej 13 w Skórczu, dnia 17.04.2018 r. 
zawiadamia Wykonawców o unieważnieniu zapytania ofertowego z dnia 20 marca 2018 r. 
dotyczącego wyboru Wykonawcy dla zadania pn: " Wykonanie nowej instalacji co i cwu z 
cyrkulacją w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrodowa 1 w Skórczu".

Uzasadnienie
      Zamawiający informuje, że we wskazanym zapytaniu ofertowym w terminie do 12 kwietnia 
2018 r. do godz. 10:00 wpłynęły 2 oferty:

L.p. Nazwa wykonawcy i adres wykonawcy
Cena brutto

           zł
Gwarancja

Łączna liczba
punktów

1. INSTALATOR S.C.
ul. Heweliusza 2A  83-211 Janowo 269.738,46 60 m-cy 94,45

2. PPUiH „BEAPOL“ Sp. z o. o.
ul. M Konopnickiej 2B 83-400 Kościerzyna 249.782,93 36 m-cy 76,00

Wszystkie oferty spełniały wymagania formalne.

Z przeprowdzonego postępownia wynika, że cena oferty która otrzymała najwyższą liczbę 
punktów we wszystkich kryteriach znacznie przekracza kwotę, którą Zamawiający przeznaczył 
na realizację zadania.

W związku z powyższym zamawiający postanowił unieważnić postępowanie, ponieważ nie posiada
wystarczających środków na realizację w/w zadania.

Wykonawcy, którzy złożyli odpowiedź na w/w zapytanie ofertowe zostaną poinformowani o 
unieważnieniu listem poleconym.

Od decyzji podjętej przez Zamawiającego nie przysługuje odwołanie.
Wszelkie pisma składane przez Wykonawców mające charakter odwołania od rozstrzygnięć 
komisji, Zamawiający pozostawi bez rozpatrzenia.

                                                                                               Zarząd TBS


