
                                          
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie 

dokumentacji projektowych, z podziałem na 2 części.  

Wasze pismo z dnia:   Znak:   Nasz znak:   Data:  
ZP.272.00048.2017   20.10.2017 r. 
l.dz.: ZP.KW-00405/17   

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1579), informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły, oferty niżej wskazanych Wykonawców: 

1. Część nr 1 – Dokumentacja projektowa na modernizację wnętrz budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny  
w Kobylnicy, ul. Poznańska 91, wraz z przystosowaniem do przepisów przeciwpożarowych:  

− Architektoniczna Pracownia Projektowa Tomasz Drożdzyński, ul. Konińska 18, 61-041 Poznań: 
� Cena –  95.940,00 zł brutto;  
� Termin sporządzania dokumentacji wykonawczej – 12 tygodni. 

− UNI-FORM Sp. z o.o. Sp. k., ul. Łagiewnicka 54/56, 91-463 Łódź: 
� Cena – 36.900,00 zł brutto;  
� Termin sporządzania dokumentacji wykonawczej – 12 tygodni. 

− NUUA/ARCHITEKCI Pracownia Architektury Szymon Gic, ul. A. Grottgera 6/11, 60-757 Poznań: 
� Cena – 58.800,00 zł brutto;  
� Termin sporządzania dokumentacji wykonawczej – 10 tygodni. 

− INTEGRA Sp. z o.o., ul. Henryka Sienkiewicza 22, 60-818 Poznań: 
� Cena – 93.480,00 zł brutto;  
� Termin sporządzania dokumentacji wykonawczej – Brak wypełnienia przez Wykonawcę. Zgodnie 

z zapisami „uwag” w Formularzu ofertowym, przyjęty zostaje termin 14 tygodni, tj. maksymalny 
okres określony w Rozdziale III ust. 1 SIWZ. 

2. Część nr 2 – Dokumentacja projektowa na modernizację budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. Gen. 
Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, ul. Obornicka 1: 

− Ekspertis Sp. z o.o. Sp. k., ul. Nieszawska 1, 61-021 Poznań: 
� Cena – 39.360,00 zł brutto;  
� Termin sporządzania dokumentacji budowlano – wykonawczej – 6 tygodni. 

− UNI-FORM Sp. z o.o. Sp. k., ul. Łagiewnicka 54/56, 91-463 Łódź: 
� Cena – 11.070,00  zł brutto;  
� Termin sporządzania dokumentacji budowlano – wykonawczej – 4 tygodni. 

− VITARO Sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 30 lok. 63, 00-116 Warszawa: 
� Cena – 119.310,00 zł brutto;  
� Termin sporządzania dokumentacji budowlano – wykonawczej – 6 tygodni. 

− NUUA/ARCHITEKCI Pracownia Architektury Szymon Gic, ul. A. Grottgera 6/11, 60-757 Poznań: 
� Cena –  59.500,00 zł brutto;  
� Termin sporządzania dokumentacji budowlano – wykonawczej – 3 tygodnie. 

Jednocześnie informuję, iż Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia niżej wskazane 
kwoty brutto:  

− Część nr 1 – 30.000,00 zł; 

− Część nr 2 – 30.000,00 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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