
  
 

 
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: Modernizacja 

zabytkowego dworu w Skrzynkach na potrzeby ośrodka szkoleniowo-konferencyjnego  
dla Powiatu Poznańskiego. 

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

ZP.272.00054.2019   10.10.2019 r. 
l.dz.: ZP.ZD-00743/19  
 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 poz. 1843) informuję, iż do prowadzonego postępowania wpłynęły oferty niżej 
wskazanych Wykonawców: 

1. CONY Sp. z o.o. ul. Bonin 28/20, 60-658 Poznań 
 cena – 59.200,00zł brutto, 
 inspektor nadzoru – Pan Krzysztof Janiszewski 

2. NBQ Sp. z o.o., ul. T.A. Wendy 10 C, 70-655 Szczecin: 
 cena – 297.660,00 zł brutto, 
 inspektor nadzoru – Pan Zbigniew Szewczyk 

3. Komplet Inwest Sp. z o.o. Sp.k., ul. Małorolnych 24, 66-400 Gorzów Wlkp. 
 cena – 170.232,00 zł brutto, 
 inspektor nadzoru – Pan Grzegorz Prażanowski 

4. Konsorcjum: DEMIURG Projekt S.A. , DEMIURG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Spółka komandytowa, ul. Lubeckiego 2, 60-348 Poznań 
 cena – 247.000,00 zł brutto, 
 inspektor nadzoru – Pan Zdzisław Pietrucha 

5. Agencja Inwestycyjna TERRA Sp. z o.o. i Wspólnicy spółka komandytowa, ul. Botaniczna 24/3, 
60-586 Poznań 
 cena – 183.270,00 zł brutto, 
 inspektor nadzoru – Pan dr inż. Edmund Przybyłowicz  

 

Jednocześnie informuję, że Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia 
podstawowego kwotę 100.000,00 zł brutto. Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia 
zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, 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 


