
 
Informacja o wyniku postępowania 

 

Wasze pismo z dnia:   Znak:   Nasz znak:   Data:  

ZP.272.00078.2015   21.01.2016 r. 

l.dz.: ZP.KW-00016/16    

 

Sprawa: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego 

na wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego 

położonego w Owińskach. 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.) informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu 

wybrano ofertę złożoną przez  DEMIURG Sp. z o.o., Sp. K., ul. Płowiecka 11/2, 60 – 277 Poznań, 

w której Wykonawca zaproponował realizację zamówienia za kwotę 188.000,00 zł brutto 

i zobowiązał się sporządzić dokumentację wykonawczą w terminie 12 tygodni od dnia pisemnej 

akceptacji koncepcji przez Zamawiającego. 

Oferta Wykonawcy jest najkorzystniejszą złożoną w prowadzonym postępowaniu i otrzymała 

maksymalną liczbę punktów w oparciu o przyjęte w SIWZ kryteria oceny. 

Wykonawca spełnił wymogi formalno – prawne udziału w postępowaniu. 

Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, 

którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu, punktacja przyznana ofertom: 

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w siedzibie Starostwa Powiatowego 

w Poznaniu ul. Jackowskiego 18,  pok. 103A w dniu 02.02.2016 r., tj. po upływie terminu określonego 

w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań         
tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl                                                      
  

Nr 

oferty 
Nazwa (firma) i adres Wykonawcy 

Liczba punktów w kryterium 

Łącznie Cena –

90 % 

Termin sporządzenia 

dokumentacji wykonawczej 

od dnia pisemnej akceptacji 

koncepcji przez 

Zamawiającego – 10% 

1 
LSPROJEKT Łukasz Szleper 

ul. J. Mydlarskiego 19, 54 – 079 Wrocław 
89,33 8,57 97,90 

2 
WK ARCHITEKCI Sp. z o.o., Sp. K. 

ul. Zdobywców Monte Cassino 23, 61 – 695 Poznań 
28,30 7,50 35,80 

3 
DEMIURG Sp. z o.o., Sp. K. 

ul. Płowiecka 11/2, 60 – 277 Poznań 
90,00 10,00 100,00 


