
 
 
 
 

„WARMIA I MAZURY REGIONEM ZJEDNOCZONEJ EUROPY” 

 
 

„PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU 

REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO  
WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013 ORAZ Z BUDśETU PAŃSTWA” 

      

Braniewo, dnia 28 marca 2012r. 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU 
 

 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ZATOKA” w Braniewie dziękuje Oferentom 
za wzięcie udziału przetargu nieograniczonym na wykonanie: 
robót remontowo-budowlanych na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach 
mieszkaniowych Spółdzielni w Braniewie z podziałem na poniższe zadania: 
1. Zadanie Nr 1 – budynek wielorodzinny ul. Matejki 3, w zakresie: 

* remont dachu z wymianą pokrycia z eternitu na blachodachówkę, utylizacja eternitu 
* termomodernizacja, docieplenie przegród zewnętrznych, 
* remont i malowanie klatek schodowych, wymiana okien na klatkach schodowych 
* modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. 
 

2. Zadanie Nr 2 – budynek wielorodzinny ul. Matejki 7, w zakresie: 
* remont dachu z wymianą pokrycia z eternitu na blachodachówkę, utylizacja eternitu 
* termomodernizacja, docieplenie przegród zewnętrznych, 
*  remont i malowanie klatek schodowych, wymiana okien i drzwi do klatek, instalacja   
   domofonowa – częściowa instalacja i wymiana paneli 
* modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. 
 

3. Zadanie Nr 3 – budynek wielorodzinny ul. Elbląska 18B, w zakresie: 
* remont dachu z wymianą pokrycia z eternitu na blachodachówkę, utylizacja eternitu 
* termomodernizacja, docieplenie przegród zewnętrznych, 
*  remont i malowanie klatek schodowych, wymiana okien i drzwi do klatek, instalacja   
   domofonowa – wymiana paneli 
* modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. 

 

w ramach projektu  
„Kompleksowa poprawa warunków technicznych budynków mieszkalnych oraz 
atrakcyjności zamieszkiwania w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Zatoka”    
w Braniewie”   współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach 
Priorytetu 4 „ Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast”  
Działania 4.1. „Humanizacja blokowisk” 
Poddziałanie 4.4.1.  ,,Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych  
w technologii  z wielkiej płyty”  
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury  2007 – 2013 

 

Przetarg został otwarty w dniu 19.03.2012r. 
 

W wyniku rozstrzygnięcia przetarg wygrały: 
 

Zadanie nr  1 – ul. Matejki 3 -  „INWEST” Zakład Budowlano-Instalacyjny 

                                                      Lech Frąc; ul. Elbląska 23 14-500 Braniewo, która   

                                                      uzyskała 96,04 pkt 

 Zadanie nr  2 – ul. Matejki 7 -  Spółdzielnia Produkcyjno Usługowa  

                                                    ,,RODŁO’’  ul. 11-go Listopada 26  82-500  Kwidzyn, 

                                                     która uzyskała 91,43 pkt 

Zadanie nr  3 – ul. Elbląska 18B - Firma „JAK-BUD”- Jacek Gontarz ul. Wiejska 34  

                                                           14-500 Braniewo, która uzyskała 92,27 pkt   
 

Zarząd Spółdzielni 


