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OGŁOSZENIE WYNIKÓW POST ĘPOWANIA 
 

 
  

     Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych ogłasza, że przeprowadzono 
postępowanie w dniu 04.09.2012r zgodnie z art. 4 pkt. 8  ustawy Prawo zamówień 
publicznych z dnia 29.01.2004r (DZ. U. Nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami)  na 
remonty lokali mieszkalnych  /romskich/ w  budynkach administrowanych przez ZEZK w 
Kowarach wyniki postępowania przedstawiają się następująco: 

 
Zadanie nr I pt. Wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. Ogrodowej 47/5. 

Postępowanie zostało unieważnione ponieważ cena złożonej oferty znacznie 
przekracza środki jakie inwestor przeznaczył na to zadanie . 
 

Zadanie nr II pt. Remont lokalu  mieszkalnego wykonanie łazienki w budynku przy 
ul. Ogrodowa 18/8 

  Postępowanie zostało unieważnione ponieważ cena złożonej oferty znacznie 
przekracza środki jakie inwestor przeznaczył na to zadanie . 
 

Zadanie nr III pt.  Remont lokalu  wymiana instalacji elektrycznej, wylanie 
posadzek w budynku przy ul. Polna 7/1 

Postępowanie zostało unieważnione ponieważ cena złożonej oferty znacznie 
przekracza środki jakie inwestor przeznaczył na to zadanie . 

 
Zadanie nr IV pt. Remont lokalu   wylanie posadzek , ułożenie paneli i wykładziny w 

budynku przy ul. Ogrodowa 46/2 
 Postępowanie zostało unieważnione ponieważ cena złożonej oferty znacznie 

przekracza środki jakie inwestor przeznaczył na to zadanie . 
 
Zadanie nr V pt. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku przy ul. 

Waryńskiego 21/1 
Postępowanie zostało unieważnione ponieważ cena złożonej oferty znacznie 

przekracza środki jakie inwestor przeznaczył na to zadanie . 
 



               
 

 
Zadanie nr VI  pt.  Remont lokalu  wymiana instalacji elektrycznej, trzon kuchenny 

w budynku przy ul. Ogrodowa 34/5 
Postępowanie zostało unieważnione ponieważ cena złożonej oferty znacznie 

przekracza środki jakie inwestor przeznaczył na to zadanie . 
 
Zadanie nr VII pt. Remont dachu budynku, remont łazienki w budynku przy ul. 

Ogrodowa 37/6 
 Postępowanie zostało unieważnione ponieważ cena złożonej oferty znacznie 

przekracza  środki jakie inwestor przeznaczył na to zadanie . 
 
Zamawiający zaprosił oferentów , którzy złożyli oferty do negocjacji w dniu 

05.09.2012r w siedzibie ZEZK w Kowarach. 


