
  

 
 

 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu Zespołu 
Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24. 

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

ZP.272.00058.2019   18.10.2019 r. 
l.dz.: ZP.ZD-00762/19  
 

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. ARCH - POINT BIURO ARCHITEKTONICZNE Agnieszka Chudy, ul. Traugutta 12e, 
77-300 Człuchów 

 cena – 89.500,00 zł brutto, 

 termin sporządzenia dokumentacji wykonawczej - do 12 tygodni od dnia pisemnej 
akceptacji koncepcji przez Zamawiającego; 

2. STUDIUM Sp. z o.o. Sp.k, ul. Noakowskiego 12/99, 00-666 Warszawa 

 cena – 137.760,00 zł brutto, 

 termin sporządzenia dokumentacji wykonawczej - do 12 tygodni od dnia pisemnej 
akceptacji koncepcji przez Zamawiającego; 

3. PERSPEKTYWA PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z o.o., 30-109 Kraków, ul. Salwatorska 14. 
Adres do korespondencji: ul. Zielona 8, 61-851 Poznań 

 cena – 184.500,00 zł brutto, 

 termin sporządzenia dokumentacji wykonawczej - do 16 tygodni od dnia pisemnej 
akceptacji koncepcji przez Zamawiającego; 

4. INTEGRA Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 22, 60-818 Poznań  

 cena – 79.950,00 zł brutto, 

 termin sporządzenia dokumentacji wykonawczej - do 12 tygodni od dnia pisemnej 
akceptacji koncepcji przez Zamawiającego; 

 

Jednocześnie informuję, że Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia 
podstawowego kwotę 49.000,00 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 

mailto:starostwo@powiat.poznan.pl

