
 
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego 

na rewitalizację elewacji zabytkowego budynku szkoły zlokalizowanej w Murowanej Goślinie. 

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

ZP.272.00049.2019   09.08.2019 r. 

l.dz.: ZP.ZD-00623/19   

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.), informuję, iż do prowadzonego postępowania wpłynęły oferty niżej 

wskazanych Wykonawców: 

1. ORLIKON Sp. z o.o., ul. Za Groblą 1, 61 – 860 Poznań: 

− cena – 398.820,24 zł brutto, 

− okres rękojmi za wady przedmiotu zamówienia – 7 lat, 

− okres gwarancji na wykonane prace budowlane – 60 miesięcy. 

2. RENTON Leszek Dzierzkiewicz, ul. Gołębia 2, 61 – 834 Poznań: 

− cena – 365.939,66 zł brutto, 

− okres rękojmi za wady przedmiotu zamówienia – 7 lat, 

− okres gwarancji na wykonane prace budowlane – 60 miesięcy. 

3. JACK – BUD Polska Sp. z o.o. Sp. k., os. Bolesława Chrobrego 110, 60 – 681 Poznań: 

− cena – 385.757,51 zł brutto, 

− okres rękojmi za wady przedmiotu zamówienia – 5 lat, 

− okres gwarancji na wykonane prace budowlane – 60 miesięcy. 

Jednocześnie informuję, że Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia 

podstawowego kwotę 400.000,00 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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