
Bytom 04.09.2014 r. 

 

 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 
 

Dotyczy: naprawy pokrycia dachu na budynku Bytomskiego Ośrodka Edukacji przy 

ul. Karola Miarki 29. 

 

Na podstawie § 13 Regulaminu udzielania zamówień publicznych stanowiącego 

załącznik do zarządzenia nr 169 Prezydenta Bytomia z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie 

wprowadzenia i stosowania regulaminu udzielania zamówień publicznych przez miejskie 

jednostki organizacyjne z późn. zm. oraz  § 10 załącznika nr 11 do niniejszego regulaminu, 

Dyrektor Bytomskiego Ośrodka Edukacji publikuje ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej 

oferty w postępowaniu - konkursie ofert pn. Naprawa pokrycia dachu na budynku Bytomskiego 

Ośrodka Edukacji przy ul. Karola Miarki 29. 

Termin otwarcia ofert nastąpił w dniu: 03.09.2014 r. o godz. 14
30

 

 

W niniejszym postępowaniu oferty złożyły następujące firmy: 

 

Nr  

oferty 

Uczestnik postępowania Cena [zł] Uwagi 

 Kwota brutto 

1. Zakład Usług Remontowo - 

Budowlanych „OLMEX” 

Mieczysław Olesiński 

Piotr Olesiński 

41-800 Zabrze, 

ul. Majnusza 7 

17555,94 zł Oferta spełnia wymogi 

zawarte w opisie 

przedmiotu zamówienia 

oraz podstawowe warunki 

realizacji zadania, jest 

cenowo najkorzystniejsza 

dla Zamawiającego 

2. F.P.U.H MINOR  

Andrzej Minor, 

41-800 Zabrze 

ul. Lenartowicza 17 

 19501,16 zł Oferta spełnia wymogi 

zawarte w opisie 

przedmiotu zamówienia 

oraz podstawowe warunki 

realizacji zadania, 

3. F.W. ANDOR 

Andrzej Hajduk 

40-014 Katowice 

ul. Mariacka 36 

 20297,99 zł Oferta spełnia wymogi 

zawarte w opisie 

przedmiotu zamówienia 

oraz podstawowe warunki 

realizacji zadania, 

4. A-BILD Sp. z o.o. 

42-625 Pyrzowice 

Ul. Centralna 5 

17829,17 Oferta spełnia wymogi 

zawarte w opisie 

przedmiotu zamówienia 

oraz podstawowe warunki 

realizacji zadania, 

 

Kryterium oceny ofert: cena 100%. 

 



Na podstawie § 17 Regulaminu udzielania zamówień publicznych stanowiącego 

załącznik do zarządzenia nr 169 Prezydenta Bytomia z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie 

wprowadzenia i stosowania regulaminu udzielania zamówień publicznych przez miejskie 

jednostki organizacyjne z późn. zm. w dniu 03.09.2014 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej 

oferty złożonej przez: 

 

Zakład Usług Remontowo- Budowlanych „OLMEX” 

Mieczysław Olesiński, Piotr Olesiński 

41-800 Zabrze, ul. Majnusza 7 

 
Złożona oferta spełnia wymogi zawarte w opisie przedmiotu zamówienia oraz podstawowe 

warunki realizacji zadania, jest cenowo najkorzystniejsza dla Zamawiającego. 

W imieniu Zamawiającego: 

Zbigniew Boleń 

Kierownik Gospodarczy BOE 

Tel. 32 281 33 68 wew. 42 

Kom. 601 887 557  

 


