
                                                       
Informacja o wyniku postępowania  

Wasze pismo z dnia:   Znak:   Nasz znak:   Data:  ZP.272.000035.2016   18.07.2016 r. l.dz.: ZP.KW-00244/16     Sprawa: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowych, z podziałem na 3 części.  
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 oraz art. 93 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu: 1) W zakresie części nr 1 - Wykonanie dokumentacji projektowej oddymiania klatek schodowych w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Słowackiego 8 – wybrano ofertę złożoną przez MYCOMM  Sp. z o. o., ul. Poznańska 46, 62-035 Kórnik, w której zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 17.761,20 zł brutto i zobowiązano się sporządzić dokumentację projektową w terminie 4 tygodni od dnia podpisania umowy. Oferta Wykonawcy jest jedyną złożoną w zakresie przedmiotowej części postępowania i otrzymała maksymalną liczbę punktów w oparciu o przyjęte w SIWZ kryteria oceny. Wykonawca spełnił wymogi formalno – prawne udziału w postępowaniu. 2) W zakresie części nr 2 - Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu w rejonie kuchni  i internatu Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie, ul. Topolowa 2 – unieważnia się postępowanie, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 3) W zakresie części nr 3 - Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji sanitariatów w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, segment D – wybrano ofertę złożoną przez Pracownię Projektową Janusz Dubicki, Os. Stefana Batorego 21/22, 60-687 Poznań, w której zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 17.800,00 zł brutto i zobowiązano się sporządzić dokumentację budowlano-wykonawczą w terminie 4 tygodni od dnia pisemnej akceptacji koncepcji przez Zamawiającego. Oferta Wykonawcy jest jedyną złożoną w zakresie przedmiotowej części postępowania 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: 

Nr oferty Nr części Nazwa (firma) i adres Wykonawcy 
Liczba punktów w kryterium cena  (waga 90%) 

Liczba punktów  w kryterium termin wykonania  (waga 10%) 
RAZEM 

1 2 Pracownia Projektowa Janusz Dubicki, Os. Stefana Batorego 21/22, 60-687 Poznań Postępowanie unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 3 ustawy 
2 3 Pracownia Projektowa Janusz Dubicki, Os. Stefana Batorego 21/22, 60-687 Poznań 90,00 10,00 100,00 
3   1 MYCOMM Sp. z o. o.,  ul. Poznańska 46, 62-035 Kórnik 90,00 10,00 100,00 

Podpisanie umów z wybranymi, w zakresie poszczególnych części, Wykonawcami, zgodnie z art. 94  ust. 1 pkt 2, w zw. z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu  ul. Jackowskiego 18, pok. 103A w dniu 22.07.2016 r.      
 
 
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań         
tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl                                


