
 

        
Informacja o wyniku postępowania 

Wasze pismo z dnia:   Znak:  Nasz znak:    Data:  
ZP.272.00056.2019    29.10.2019 r. 
l.dz.: ZP.ZD-00789/19                           

  

Sprawa: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  
na wymianę oświetlenia na energooszczędne, wraz z malowaniem sufitów, w Zespole Szkół im. Adama 
Wodziczki w Mosinie, ul. Topolowa 2. 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez 
Optima Centrum Sp. z o.o., Sp. k., ul. Piotrkowska 257A lok 58, 90 – 456 Łódź, w której zaproponowano 
wykonanie zamówienia za kwotę 242.123,13 zł brutto. Wykonawca zobowiązał się, iż udzieli 60 miesięcy 
gwarancji na cały przedmiot zamówienia. 
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: 

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, 
ul. Jackowskiego 18,  pok. 103A w dniu 05.11.2019 r., tj. po upływie terminu określonego w art. 94 ust. 1 pkt 2 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

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

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy 

Kryteria oceny ofert 
Łączna liczba 
przyznanych 

punktów 
Cena brutto 
w zł – 60% 

Wyrażony w miesiącach okres 
gwarancji na cały przedmiot 

zamówienia – 40%. 

1 
Optima Centrum Sp. z o.o., Sp. k.,  

ul. Piotrkowska 257A lok 58, 90 – 456 Łódź 
60,00 40,00 100,00 

2 
BARTSYSTEM Bartosz Tyczyński,  
ul. Kaliska 72, 63 – 300 Pleszew 

46,11 40,00 86,11 

3 

ART-BUD Roboty Ogólnobudowlane 
Nowoczesne Aranżacje Wnętrz  

inż. Artur Przybylski,  
Plac Waryńskiego 8/3, 60 – 579 Poznań 

34,23 40,00 74,23 
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