Informacja o wyniku postępowania
Wasze pismo z dnia:

Znak:

Nasz znak:
ZP.272.00050.2019
l.dz.: ZP.ZD-00667/19

Data:
09.09.2019 r.

Sprawa: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
na remont pomieszczeń na III piętrze oraz malowanie sal konferencyjnych w budynku Starostwa Powiatowego
w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18.

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 przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę złożoną
przez STRUKTUM SJ Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 102, 61 – 246 Poznań, w której zaproponowano wykonanie
zamówienia za kwotę 122.994,53 zł brutto. Wykonawca zobowiązał się, iż udzieli 84 miesiące gwarancji
na wykonane prace budowlane.
Przedmiotowa oferta jest najkorzystniejszą złożoną w prowadzonym postępowaniu i otrzymała najwyższą
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:
Nr
oferty
1
2

3

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy
STRUKTUM SJ Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 102, 61 – 246 Poznań
Spółdzielnia Rzemieślnicza Zdunów Usług
Budowlanych i Produkcji Różnej
ul. Słowiańska 53C, 61 – 664 Poznań
ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY NADSTAGA
Roman Nadstaga
ul. Czarnkowska 43, 64 – 600 Oborniki Wlkp.

Kryteria oceny ofert
Łączna liczba
Wyrażony w miesiącach okres
przyznanych
Cena brutto
gwarancji na wykonane prace
punktów
w zł – 60%
budowlane – 40%.
58,36

40,00

98,36

50,41

28,57

78,98

60,00

28,57

88,57

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu,
ul. Jackowskiego 18, pok. 103A w dniu 17.09.2019 r., tj. po upływie terminu określonego w art. 94 ust. 1 pkt 2
ustawy Prawo zamówień publicznych.
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