
                                          
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu 

nieograniczonego na wykonanie instalacji wentylacji budynku szkoły wchodzącej w skład Zespołu 

Szkół w Bolechowie. 
 

Wasze pismo z dnia:   Znak:   Nasz znak:   Data:  
ZP.272.00012.2018   06.04.2018 r. 
l.dz.: ZP.KW-00111/18   

 

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 w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły w następującej 
kolejności, oferty niżej wskazanych Wykonawców: 

1. SYSTHERM Danuta Gazińska Spółka Jawna, ul. Św. Wincentego 7, 61 – 003 Poznań: 
� cena – 1.143.733,95 zł brutto; 
� termin realizacji zamówienia – do 9 tygodni od dnia przekazania terenu budowy; 
� okres gwarancji na wykonane prace budowlane – 36 miesięcy. 

2. Przedsiębiorstwo WENO Węgrzyn i Nowacki Spółka Jawna, ul. Mostowa 2, 64 – 800 Chodzież: 
� cena – 552.322,39 zł brutto; 
� termin realizacji zamówienia – do 7 tygodni od dnia przekazania terenu budowy; 
� okres gwarancji na wykonane prace budowlane – 60 miesięcy. 

3. P.H.U. FRETLESS Łukasz Łagoda, Dziećmierowo, ul. Katowicka 39, 62 – 035 Kórnik: 
� cena – 523.181,95 zł brutto; 
� termin realizacji zamówienia – do 8 tygodni od dnia przekazania terenu budowy; 
� okres gwarancji na wykonane prace budowlane – 60 miesięcy. 

Jednocześnie informuję, że Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie zadania kwotę 
519.768,62 zł brutto. 
Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu 
podobnych robót, 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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