
                                          
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego na modernizację zabytkowego dworu w Skrzynkach na potrzeby ośrodka 

szkoleniowo-konferencyjnego dla Powiatu Poznańskiego. 

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

ZP.272.00037.2019   12.09.2019 r. 
l.dz.: ZP.ZD-000687/19   

 

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 przedmiotowego postępowania wpłynęły w 
następującej kolejności oferty: 
Oferta nr 1 - FIRMA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA RESTAURACJI ZABYTKÓW „ARCHITEKTON” 

Leszek Peljan, Leszek Link Spółka Jawna, 67-200 Głogów, Rynek 4a 
Adres do korespondencji: 64-115 Święciechowa, ul. Śmigielska 2d - Filia 

 Cena brutto: 19 0005 471,83 zł 
Słownie: dziewiętnaście milionów pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden złotych 83/100  

 Okres gwarancji na wykonane prace budowlane: 66 miesięcy 

 Funkcję kierownika budowy pełnić będzie Pan Leszek Link, 

Oferta nr 2 - Firma Budowlana Dota Sp. z o.o. Sp.k., ul. Perzycka 22, 60-182 Poznań 

 Cena brutto: 9 889 126,69 zł 

 Okres gwarancji na wykonane prace budowlane: 84 miesiące 

 Funkcję kierownika budowy pełnić będzie Pan Karol Czerniak 

Oferta nr 3 - ORLIKON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 61-860 Poznań, ul. Za Groblą 1 

 Cena brutto: 12 897 497,10 zł 

 Okres gwarancji na wykonane prace budowlane: 84 miesiące 

 Funkcję kierownika budowy pełnić będzie Pan Jacek Malanowski 

 

Jednocześnie informuję, iż Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 
9.850.000,00 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. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań         

tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl      

mailto:starostwo@powiat.poznan.pl

