
               
                            

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego 

na malowanie budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu  

przy ul. Jackowskiego 18 z podziałem na 2 części. 

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

ZP.272.00028.2017   03.07.2017 r. 

l.dz.: ZP.KW-00284/17   

 

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. Część nr 1 – Malowanie elewacji:  

− DEMIURG Sp. z o.o., Sp. k., ul. Lubeckiego 2, 60 – 348 Poznań: 

� Cena – 242.925,27 zł brutto;  

� Gwarancja na wykonane prace budowlane – 60 miesięcy. 

− Spółdzielnia Rzemieślnicza Zdunów, Usług Budowlanych i Produkcji Różnej, ul. Słowiańska 53C, 

61 – 664 Poznań: 

� Cena – 235.850,74 zł brutto;  

� Gwarancja na wykonane prace budowlane – 84 miesiące.  

− Jack – Bud Polska Sp. z o.o., Sp. k., os. Bolesława Chrobrego pawilon 110, 60 – 681 Poznań: 

� Cena – 287.266,57 zł brutto;  

� Gwarancji na wykonane prace budowlane – 84 miesiące. 

2. Część nr 2 – Malowanie klatki schodowej i korytarzy segmentu D: 

− Spółdzielnia Rzemieślnicza Zdunów, Usług Budowlanych i Produkcji Różnej, ul. Słowiańska 53C, 

61 – 664 Poznań: 

� Cena – 12.793,76 zł brutto;  

� Gwarancja na wykonane prace budowlane – 60 miesięcy. 

Jednocześnie informuję, iż Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia niżej 

wskazane kwoty brutto:  

− Część nr 1 – 189.062,06 zł; 

− Część nr 2 – 13.605,67 zł. 

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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