Informacja o wyniku postępowania
Wasze pismo z dnia:

Znak:

Nasz znak:
ZP.272.000025.2019
l.dz.: ZP.ZD-00482/19

Data:
30.05.2019 r.

Sprawa: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane – 3 części

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1986 ze zm.), informuję, iż w prowadzonym postepowaniu wybrano oferty złożone przez:
− Część nr 1 – Modernizacja kotłowni w Domu Dziecka w Kórniku – Bninie, ul. Błażejewska 63 – INSTAL – BUD P.H.U.
Mirosław Kania, ul. Rzemieślnicza 14/1, 64 – 520 Obrzycko, w której zaproponowano wykonanie zamówienia za kwotę
231.301,58 zł brutto. Wykonawca zobowiązał się, iż zadanie zrealizuje w terminie do 6 tygodni od dnia przekazania terenu
budowy i udzieli 60 miesięcy gwarancji na przeprowadzone prace budowlane.
− Część nr 2 – Rewaloryzacja zabytkowego ogrodzenia Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci
Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, Plac Przemysława 9 – etap I – ORLIKON Sp. z o.o., ul. Za Groblą 1, 61 – 860
Poznań, w której zaproponowano wykonanie zamówienia za kwotę 1.869.034,05 zł brutto. Wykonawca zobowiązał się,
iż zadanie zrealizuje w terminie do 18 tygodni od dnia przekazania terenu budowy i udzieli 84 miesięcy gwarancji
na przeprowadzone prace budowlane.
− Część nr 3 – Budowa boiska sportowego oraz zagospodarowanie działki nr 351/1, zlokalizowanych na terenie Zespołu
Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a – MATEJKO DEVELOPMENT Sp. z o.o.,
ul. Poznańska 99, 61 – 160 Czapury, w której zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 721.596,97 zł brutto.
Wykonawca zobowiązał się, iż udzieli 84 miesięcy gwarancji na przeprowadzone prace budowlane.
Przedmiotowe oferty, w oparciu o określone kryteria, uzyskały maksymalną ilość punktów, a złożone dokumenty potwierdziły,
iż Wykonawcy spełniają 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:
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PHU TK INSTALACJE
Krzysztof Tchorzewski
ul. Świerkowa 16
62 – 200 Gniezno
MK INSTAL – BUD
P.H.U. Mirosław Kania
ul. Rzemieślnicza 14/1
64 – 520 Obrzycko
FIRMA WIELĄDEK
Tomasz Wielądek
Podanin, os. Barwne 19
64 – 800 Chodzież
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Umowy z wybranymi Wykonawcami zostaną podpisane w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego
18, pok. 103A w dniu 06.06.2019 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

