
 

 

 

 

Informacja o wyniku postępowania 

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

ZP.272.00012.2017   10.04.2017 r. 

l.dz.: ZP.KW-00161/17   

 

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

na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej oraz technologii kotłowni 

w Zespole Szkół w Puszczykowie, ul. Kasprowicza 3. 
 

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

(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę złożoną 

przez GRAMET Sławomir Gray, ul. Kościuszki 116, 62 – 030 Luboń, w której Wykonawca zaproponował 

realizację zamówienia za kwotę 172.106,79 zł brutto i udzielił 60 miesięcy gwarancji na wykonane prace 

budowlane, a także zobowiązał się, iż roboty budowlano – montażowe przeprowadzi w terminie 5 tygodni 

od dnia przekazania terenu budowy. 

W przedmiotowym postępowaniu zastosowano tzw. procedurę odwróconą, o której mowa  w art. 24aa ustawy 

Prawo zamówień publicznych, w której Zamawiający najpierw dokonał oceny ofert, a następnie zbadał czy 

Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału  w postępowaniu.  

Złożone dokumenty potwierdziły, iż Wykonawca spełnia określone przez Zamawiającego wymogi. 

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 19.04.2017 r., tj. po upływie terminu określonego 

w art. 94 ust. 1 pkt 2 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 – 

60% 

Okres gwarancji 

na wykonane roboty 

budowlane – 20% 

Termin wykonania robót   

budowlano – montażowych 

– 20% 

1 
GRAMET Sławomir Gray 

ul. Kościuszki 116, 62 – 030 Luboń 
60,00 20,00 16,00 96,00 

2 
BOSTERM Szymon Kubicki 

Niałek Wielki 89 a, 64 – 200 Wolsztyn 
53,78 20,00 20,00 93,78 


