
                                          
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego 

na sporządzenie dokumentacji projektowej oraz realizację zadania polegającego na wykonaniu 

termomodernizacji budynków Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie, ul. Topolowa 2. 

Wasze pismo z dnia:   Znak:   Nasz znak:   Data:  
ZP.272.00046.2018   20.09.2018 r. 
l.dz.: ZP.ZD-00358/18   

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2017 r. 
poz. 1579 ze zm.), informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły w następującej kolejności, oferty niżej 
wskazanych Wykonawców: 
Oferta nr 1 – Ciepłownik Ekoinwestycje Sp. z o.o. Sp. k., ul. Grunwaldzka 475, 62 – 064 Plewiska: 

− Cena – 3.216.780,69 zł brutto; 

− Termin wykonania prac budowlanych – do 16 tygodni od dnia przekazania terenu budowy; 

− Okres gwarancji na wykonane prace budowlane – 60 miesięcy. 
Oferta nr 2 – Zakład Instalacyjno – Budowlany, Mateusz Maćkowiak, ul. Świętojańska 7, 64 – 310 Lwówek: 

− Cena –  1.982.650,84 zł brutto; 

− Termin wykonania prac budowlanych – do 16 tygodni od dnia przekazania terenu budowy; 

− Okres gwarancji na wykonane prace budowlane – 60 miesięcy. 
Oferta nr 3 – Przedsiębiorstwo Budowlane Constructo Sp. z o.o., Rogówko 6A, 87 – 162 Lubicz: 

− Cena – 2.647.293,16 zł brutto; 

− Termin wykonania prac budowlanych – do 16 tygodni od dnia przekazania terenu budowy; 

− Okres gwarancji na wykonane prace budowlane – 60 miesięcy. 
Oferta nr 4 – Jack-Bud Polska Sp. z o.o. Sp. K., os. Bolesława Chrobrego pawilon 110, 60 – 681 Poznań: 

− Cena –  2.397.000,00 zł brutto; 

− Termin wykonania prac budowlanych – do 16 tygodni od dnia przekazania terenu budowy; 

− Okres gwarancji na wykonane prace budowlane – 60 miesięcy. 

Jednocześnie informuję, że Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie zadania kwotę 2.008.888,00 zł 
brutto. 
Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych prac, 
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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