
                                           Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sporządzenie dokumentacji projektowej modernizacji zabytkowego dworu w Skrzynkach na potrzeby ośrodka szkoleniowo – konferencyjnego dla Powiatu Poznańskiego.  
Wasze pismo z dnia:   Znak:   Nasz znak:   Data:  ZP.272.00023.2017   08.05.2017 r. l.dz.: ZP.KW-00198/17  

   Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.), informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły oferty niżej wskazanych Wykonawców: 
Oferta nr 1 –  PERSPEKTYWA PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z o.o., ul. Salwatorska 14, 30-109 Kraków, w której zaproponowano: 

 Cenę brutto – 200.000,00 zł; 
 Termin sporządzania dokumentacji wykonawczej – do 23 tygodni;  
 Funkcję architekta – głównego projektanta pełnić będzie Pani Angelika Korczyńska.  Oferta nr 2 – Pracownia architektury VIA-NOVA Przemysław Cieślak, ul. Mickiewicza 34/12, 60-837 Poznań, w której zaproponowano: 
 Cenę brutto – 337.500,00 zł; 
 Termin sporządzania dokumentacji wykonawczej –  do 8 tygodni;  
 Brak dokumentów dotyczących architekta – głównego projektanta.  Oferta nr 3 – JM PRACOWNIA PROJEKTOWA, ul. Wieśniacza 9, 62-200 Gniezno, w której zaproponowano: 
 Cenę brutto – 249.690,00 zł; 
 Termin sporządzania dokumentacji wykonawczej –  do 8 tygodni;  
 Funkcję architekta – głównego projektanta pełnić będzie Pani Justyna Mikołajczak.  Jednocześnie informuję, że Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 373 900,00 zł brutto.   Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 cytowanej ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu  o udzielenie zamówienia.  
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