
                                          
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  

na modernizację sanitariatów w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18 – Segment D. 

 

Wasze pismo z dnia:   Znak:   Nasz znak:   Data:  
ZP.272.00003.2017   24.01.2017 r. 

l.dz.: ZP.KW-00018/17   

 

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 w następującej kolejności, oferty 

niżej wskazanych Wykonawców: 

1. Oferta nr 1 – DEMIURG Sp. z o. o., Sp. k., ul. Lubeckiego 2, 60 – 348 Poznań:  

� cena – 330.953,41 zł brutto; 

� okres gwarancji na wykonane roboty budowlane – 60 miesięcy. 

� termin realizacji zamówienia – 13 tygodni. 

2. Oferta nr 2 – STRUKTUM SJ Sp. z o.o., ul. Gardowska 2a, 61 – 312 Poznań: 

� cena – 286.748,12 zł brutto; 

� okres gwarancji na wykonane roboty budowlane – 60 miesięcy. 

� termin realizacji zamówienia – 10 tygodni. 

3. Oferta nr 3 – Spółdzielnia Rzemieślnicza Zdunów Usług Budowlanych i Produkcji Różnej, ul. Słowiańska 53C,  

61 – 664 Poznań: 

� cena – 290.286,70 zł brutto; 

� okres gwarancji na wykonane roboty budowlane – 60 miesięcy. 

� termin realizacji zamówienia – 10 tygodni. 

4. Oferta nr 4 – ART – BUD Roboty Ogólnobudowlane Nowoczesne Aranżacje Wnętrz inż. Artur Przybylski,  

pl. Ludwika Waryńskiego 8/3, 60 – 579 Poznań: 

� cena – 278.976,25 zł brutto; 

� okres gwarancji na wykonane roboty budowlane – 60 miesięcy. 
� termin realizacji zamówienia – 15 tygodni. 

5. Oferta nr 5 – POL – BUD Ryszard Polnik, ul. Moderska 1B, 62 – 060 Zamysłowo: 

� cena – 179.515,29 zł brutto; 

� okres gwarancji na wykonane roboty budowlane – 60 miesięcy. 

� termin realizacji zamówienia – 10 tygodni.  

6. Oferta nr 6 – Anix Nieruchomości – Inwestycje, Jarosław Tadeusz & Maciej Halec Sp. J., ul Rawicka 42,  

60 – 113 Poznań: 

� cena – 248.081,57 zł brutto; 

� okres gwarancji na wykonane roboty budowlane – 60 miesięcy. 

� termin realizacji zamówienia – 11 tygodni.  

7. Oferta nr 7 – TWM Sp. z o.o., ul. S. Żeromskiego 9, 60 – 544 Poznań: 

� cena – 252.812,26 zł brutto; 

� okres gwarancji na wykonane roboty budowlane – 60 miesięcy. 

� termin realizacji zamówienia – 10 tygodni.  

8. Oferta nr 8 – REM-DOM Sławomir Kamiński, os. Zwycięstwa 24/1, 61 – 651 Poznań: 

� cena – 347.277,18 zł brutto; 

� okres gwarancji na wykonane roboty budowlane – 60 miesięcy. 

� termin realizacji zamówienia – 11 tygodni.  

Jednocześnie informuję, że Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie zadania kwotę 273.471,35 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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