
 

  

 

Informacja o wyniku postępowania 

Wasze pismo z dnia:   Znak:   Nasz znak:    Data:  
ZP.272.00046.2018    11.10.2018 r. 
l.dz.: ZP.ZD-00400/18   

Sprawa: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego 
na sporządzenie dokumentacji projektowej oraz realizację zadania polegającego na wykonaniu 
termomodernizacji budynków Zespołu Szkół w Mosinie. 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez 
Zakład Instalacyjno – Budowlany Mateusz Maćkowiak, ul. Świętojańska 7, 64 – 310 Lwówek, w której 
zaproponowano wykonanie zamówienia za kwotę 1.982.650,84 zł brutto. Wykonawca zobowiązał się, iż prace 
budowlane przeprowadzi w terminie do 16 tygodni od dnia przekazania terenu budowy i udzieli na nie 60 miesięcy 
gwarancji. 
Przedmiotowa oferta jest najkorzystniejszą złożoną w prowadzonym postępowaniu i otrzymała maksymalną liczbę 
punktów w oparciu o przyjęte w SIWZ kryteria oceny. 
Złożone dokumenty potwierdziły, iż Wykonawca spełnia określone przez Zamawiającego wymogi. 

Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli 
oferty w niniejszym postępowaniu, punktacja przyznana ofertom: 

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, 
ul. Jackowskiego 18,  pok. 103A w dniu 18.10.2018 r., tj. po upływie terminu określonego w art. 94 ust. 1 pkt 2 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań         
tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl      

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy 

Kryteria oceny ofert 

Łączna liczba 
przyznanych 

punktów 

Cena 
brutto 

w zł  
– 60% 

Wyrażonych w 
miesiącach okres 

gwarancji na 
wykonane prace 

budowlane – 20%. 

Wyrażony 
w tygodniach 

termin wykonania 
prac budowlanych 

– 20% 

1 
Ciepłownik Ekoinwestycje Sp. z o.o. Sp. k. 
ul. Grunwaldzka 475, 62 – 064 Plewiska 

36,98 20,00 20,00 76,98 

2 

Zakład Instalacyjno – Budowlany 
Mateusz Maćkowiak 

ul. Świętojańska 7, 64 – 310 Lwówek 
60,00 20,00 20,00 100,00 

3 
Przedsiębiorstwo Budowlane Constructo Sp. z o.o. 

Rogówko 6A, 87 – 162 Lubicz 
44,94 20,00 20,00 84,94 

4 
Jack – Bud Polska Sp. z o.o. Sp. K. 

os. B. Chrobrego pawilon 110, 60 – 681 Poznań 
49,63 20,00 20,00 89,63 


