
 
                                        

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu 

nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji wnętrz budynku Ośrodka 

Wspomagania Rodziny w Kobylnicy wraz z przystosowaniem do przepisów przeciwpożarowych. 

 

Wasze pismo z dnia:   Znak:   Nasz znak:   Data:  
ZP.272.00009.2018   07.03.2018 r. 
l.dz.: ZP.KW-00067/18  
 

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. iCON Studio Architektury Arletta Pasicka, ul. Brodzińskiego 6/5, 51-122 Wrocław: 

− cena – 116.235,00 zł brutto, 

− termin sporządzania dokumentacji wykonawczej – 6 tygodni. 
2. POWERSUN Sp. z o.o., ul. Kowalska 9/2, 20-115 Lublin: 

− cena – 28.905,00 zł brutto, 

− termin sporządzania dokumentacji wykonawczej – 4 tygodnie. 
3. BB Mulier Sp. z o.o., Bilcza, ul. Marmurowa 60, 26-026 Morawica: 

− cena – 76.260,00 zł brutto, 

− termin sporządzania dokumentacji wykonawczej – 4 tygodnie. 
4. ModernEko Wojciech Świerczyński, ul. Pietrusińskiego 12/9, 42-207 Częstochowa: 

− cena – 58.917,00 zł brutto, 

− termin sporządzania dokumentacji wykonawczej – 6 tygodni. 
5.  VITARO Sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa, Oddział: Dziepółć 3,  

97-500 Radomsko:  

− cena – 109.470,00 zł brutto, 

− termin sporządzania dokumentacji wykonawczej – 8 tygodni. 
6. INTEGRA Sp. z o.o., ul. Henryka Sienkiewicza 22, 60-818 Poznań: 

− cena – 47.970,00 zł brutto, 

− termin sporządzania dokumentacji wykonawczej – 4 tygodnie. 

Jednocześnie informuję, że Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia 
podstawowego kwotę 30.000,00 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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