Informacja o wyniku postępowania
Wasze pismo z dnia:

Znak:

Nasz znak:
ZP.272.00037.2019
l.dz.: ZP.ZD-00829/19

Data:
15.11.2019 r.

sprawa: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
na modernizację zabytkowego dworu w Skrzynkach na potrzeby ośrodka szkoleniowo-konferencyjnego
dla Powiatu Poznańskiego.
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 prowadzonym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez Firma
Budowlana Dota Sp. z o.o. Sp.k., ul. Perzycka 22, 60-182 Poznań, w której zaproponowano realizację zadania za
kwotę 9.889.126,69 zł brutto. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane prace budowlane: 84 miesiące,
a funkcję kierownika budowy pełnić będzie Pan Karol Czerniak. Przedmiotowa oferta jest najkorzystniejszą
złożoną w prowadzonym postępowaniu i otrzymała maksymalną 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:
Kryteria oceny ofert
Nr
oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena brutto –
60%

Doświadczenie
kierownika
budowy – 20%

Wyrażony w
Łączna liczba
pełnych
miesiącach okres przyznanych
punktów
gwarancji na
wykonane roboty
budowlane – 20%

FIRMA ARCHITEKTONICZNOBUDOWLANA RESTAURACJI
1
ZABYTKÓW „ARCHITEKTON” Leszek
Peljan, Leszek Link Spółka Jawna,
67-200 Głogów, Rynek 4a
Firma Budowlana Dota Sp. z o.o. Sp.k.,
2
60,00
20,00
20,00
100,00
60-182 Poznań, ul. Perzycka 22
ORLIKON Spółka z ograniczoną
3
odpowiedzialnością,
46,00
20,00
20,00
86,00
61-860 Poznań, ul. Za Groblą 1
Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu,
ul. Jackowskiego 18, pok. 103A w dniu 22.11.2019 r., tj. po upływie terminu określonego w art. 94 ust. 1 pkt 2
ustawy Prawo zamówień publicznych.
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tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl

