
 
                                        

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania 

pn: Rozbudowa Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, 
 Szkoła w Murowanej Goślinie, ul. Szkolna 1. 

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

ZP.272.00004.2018   02.02.2018 r. 
l.dz.: ZP.KW-00027/18  
 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.), informuję, iż do prowadzonego postępowania wpłynęły oferty niżej 
wskazanych Wykonawców: 

1. EKOCENTRUM Sp. z o.o., ul. Budziszyńska 35/1, 54 – 434 Wrocław, 
 cena – 269.370,00 zł brutto, 
 wiodący inspektor nadzoru – Pani Ewa Słowińska. 

2. P.U.H. Remix Jerzy Łoszyński, ul. Poznańska 13, 62-004 Kicin 
 cena – 115.335,20 zł brutto, 
 wiodący inspektor nadzoru – Pan Radosław Piechnik. 

3. MD Projekt Kompleksowe Usługi Inżynierskie Dariusz Śródecki, ul. Półwiejska 5, 62 – 025 
Kostrzyn Wlkp.: 
 cena – 129.150,00 zł brutto, 
 wiodący inspektor nadzoru – Pan Maciej Górecki. 

4. CONY Sp. z o.o., ul. Bonin 28/20, 60 – 658 Poznań: 
 cena – 126.500,00 zł brutto, 
 wiodący inspektor nadzoru – Pan Krzysztof Janiszewski. 

5. Agencja Inwestycyjna Terra Sp. z o.o. i Wspólnicy spółka komandytowa, ul. Botaniczna 24/3, 
60 – 586 Poznań: 
 cena – 140.835,00 zł brutto, 
 wiodący inspektor nadzoru – Pan Edmund Przybyłowicz. 

Jednocześnie informuję, że Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia 
podstawowego kwotę 151.000,00 zł brutto. Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia 
zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, w kwocie, która nie przekroczy 50% 
wartości zamówienia podstawowego. 

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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