
Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach 
     ul. Dworcowa 11,  58-530 Kowary 

tel.            tel. (75)718-23-08, (75)718-25-70,              tel/fax (75)76-14-805 
 

Kowary , dnia 2013.12.27 
 
 

L. dz. 7164/ 2013 
Nr sprawy  20/IN/ZPU/6972/13 
 
 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW POST ĘPOWANIA 
                                
      Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych ogłasza, że w przeprowadzonym 
postępowaniu w dniu 27.12.2013r. na wykonanie usług kominiarskich w budynkach 
komunalnych  zarządzanych przez ZEZK w Kowarach w 2014r 

Zostały złożone dwie ważne oferty / spełniające  wszystkie warunki określone w 
instrukcji dla oferentów/ przez firmy: 

I. Oferta nr 7139/13 Zakład Usług Kominiarskich Anatol Sobierajski 58-560 Jelenia 
Góra ul. Radosna 15 – cena oferty 
 

1. Czyszczenie przewodów kominowych (dymowego, spalinowego, 
wentylacyjnego) od palenisk nieprzemysłowych z wybraniem i 
wyniesieniem sadzy z budynku – 1 przewód 
 

 
13,00 zł brutto. 

2. Odgruzowanie przewodu kominowego włącznie z wykuciem i 
zamurowaniem otworów pomocniczych/ materiał wykonującego 
usługę/, wystawieniem protokołu odbioru – 1 przewód.  
                                                                                                                  

 
221,00 zł brutto  

3 Przeprowadzenie inwentaryzacji urządzeń grzewczo-
kominowych w budynkach: podłączenia dymowe, spalinowe, 
wentylacyjne – 1 podłączenie. 

 
12,00 zł brutto 

4. Sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych 
(dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) oraz ustalenie 
przyczyn wadliwego działania urządzeń grzewczo – kominowych 
w budynkach wraz z wydaniem protokołu i zaleceń – ryczałt za 
jedną klatk ę schodową.  

 
 

155,00 zł brutto 

5. Wydanie pisemnej opinii do wszelkiego rodzaju podłączeń 
dymowych, spalinowych, wentylacyjnych w budynkach: 
jednorodzinnych – ryczałt za 1 budynek (do czterech 
mieszkań 

 
 

155,00 zł brutto 
 

− wielorodzinnych za każde podłączenie urządzeń grzewczo – 
kominowych. 
 

 
63,00  zł brutto 

6. Sprawdzenie prawidłowości podłączeń w oparciu o wydaną 
opinię (wpis do opinii ). 

 
63,00  zł brutto 

7. Sprawdzenie szczelności przewodu /spalinowego, dymowego, 
wentylacyjnego/  – 1 przewód 

 
155,00 zł brutto 

8. Wymiana drzwiczek  wyczystnych   - 1 szt. 
 

 
60,00  zł brutto 



               
 

 
 

II.  Oferta nr  7136/13 Zakład Usług Kominiarskich Mariusz Siedliski 58-560 Jelenia 
Góra ul. Klonowica 3/1b   – cena oferty 
 

1. Czyszczenie przewodów kominowych (dymowego, spalinowego, 
wentylacyjnego) od palenisk nieprzemysłowych z wybraniem i 
wyniesieniem sadzy z budynku – 1 przewód 
 

 
15,00 zł brutto. 

2. Odgruzowanie przewodu kominowego włącznie z wykuciem i 
zamurowaniem otworów pomocniczych/ materiał wykonującego 
usługę/, wystawieniem protokołu odbioru – 1 przewód.  
                                                                                                                  

 
250,00 zł brutto  

3 Przeprowadzenie inwentaryzacji urządzeń grzewczo-
kominowych w budynkach: podłączenia dymowe, spalinowe, 
wentylacyjne – 1 podłączenie. 

 
10,00 zł brutto 

4. Sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych 
(dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) oraz ustalenie 
przyczyn wadliwego działania urządzeń grzewczo – kominowych 
w budynkach wraz z wydaniem protokołu i zaleceń – ryczałt za 
jedną klatk ę schodową.  

 
 

200,00 zł brutto 

5. Wydanie pisemnej opinii do wszelkiego rodzaju podłączeń 
dymowych, spalinowych, wentylacyjnych w budynkach: 
jednorodzinnych – ryczałt za 1 budynek (do czterech 
mieszkań 

 
 

180,00 zł brutto 
 

− wielorodzinnych za każde podłączenie urządzeń grzewczo – 
kominowych. 
 

 
50,00  zł brutto 

6. Sprawdzenie prawidłowości podłączeń w oparciu o wydaną 
opinię (wpis do opinii ). 

 
50,00  zł brutto 

7. Sprawdzenie szczelności przewodu /spalinowego, dymowego, 
wentylacyjnego/  – 1 przewód 

 
180,00 zł brutto 

8. Wymiana drzwiczek  wyczystnych   - 1 szt. 
 

 
100,00  zł brutto 

 
 

  

 
 
Po dokonaniu oceny ofert zgodnie z pkt. 16 instrukcji dla oferentów uzyskano 

następujące wyniki :  
Oferta   nr  I    uzyskała  95,24 punkty 
Oferta   nr II   uzyskała   87,64 punkty  
Wobec powyższego do realizacji zamówienia wybrano   Ofertę  nr 1 Firmy Zakład 

Usług Kominiarskich Anatol Sobierajski 58-560 Jelenia Góra ul. Radosna 15 
 


