
               
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  

na modernizacje placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański – 2 Części. 

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

ZP.272.00026.2018   29.06.2018 r. 

l.dz.: ZP.KW-00216/18   

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) Część nr 1 – Modernizacja kotłowni budynku Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich 

w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24: 

– Oferta nr 1 – TOPINSTAL Mariusz Wiśniewski, ul. Drewsa 9, 64-800 Chodzież: 

� cena – 312.410,43 zł brutto; 

� termin realizacji zamówienia – do 8 tygodni od dnia przekazania terenu budowy; 

� okres gwarancji na wykonane prace budowlane – 60 miesięcy. 

– Oferta nr 2 – Przedsiębiorstwo GRAMET Sławomir Gray, ul. Kościuszki 116, 62 – 030 Luboń: 

� cena – 239.616,95 zł brutto; 

� termin realizacji zamówienia – do 8 tygodni od dnia przekazania terenu budowy; 

� okres gwarancji na wykonane prace budowlane – 60 miesięcy. 

– Oferta nr 3 –  MK INSTAL – BUD P.H.U. Mirosław Kania, ul. Rzemieślnicza 14/1, 64 – 520 Obrzycko 

� cena – 277.303,90 zł brutto; 

� termin realizacji zamówienia – do 8 tygodni od dnia przekazania terenu budowy; 

� okres gwarancji na wykonane prace budowlane – 60 miesięcy. 

– Oferta nr 4 –  Ekspertis Budownictwo Sp. z o.o., Sp. k., ul. Nieszawska 1, 61 – 021 Poznań: 

� cena – 240.000,00 zł brutto; 

� termin realizacji zamówienia – do 8 tygodni od dnia przekazania terenu budowy; 

� okres gwarancji na wykonane prace budowlane – 60 miesięcy. 

2) Część nr 2 – Zaprojektowanie i wykonanie izolacji ścian fundamentowych wraz z odprowadzeniem wód 

opadowych budynku szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego 

w Bolechowie, ul. Obornicka 1 –  wpłynęła jedna oferta złożona przez Ekspertis Budownictwo Sp. z o.o.,  

Sp. k., ul. Nieszawska 1, 61 – 021 Poznań. Wykonawca zaproponował: 

� realizację zamówienia za cenę 235.000,00 zł brutto; 

� przeprowadzenie robót budowlano – montażowych w terminie do 7 tygodni od dnia przekazania terenu 

budowy; 

� okres gwarancji na wykonane prace budowlano – montażowe  wynoszący 36 miesięcy. 

Jednocześnie informuję, iż Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 

477.608,45zł brutto, w tym:  

− Część nr 1 – 267.608,45 zł, 

− Część nr 2 – 210.000,00 zł. 

Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych 

prac, w kwocie, która nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego w każdej z części. 

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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