
                                          
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego 
na zaprojektowanie, wykonanie i zamontowanie dwóch zewnętrznych dotykowych makiet, obiektów 
znajdujących się na terenie kompleksu cysterskiego w Owińskich, należących obecnie do Specjalnego 

Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych oraz Parafii Rzymskokatolickiej  
pw. Św. Jana Chrzciciela w Owińskich. 

 

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

ZP.272.00004.2020   19.02.2020 r. 

l.dz.: ZP.ZD-00066/20  

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2019, poz. 1843) informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły, w następującej 

kolejności, oferty niżej wskazanych Wykonawców: 

1. Oferta nr 1 – Pracownia Rzeźby FORMA Karol Badyna, ul. Ważewskiego 53a, 30-499 Kraków. 

− cena – 129.600,00 zł brutto, 

− wyrażony w pełnych miesiącach okres gwarancji –  60 miesięcy, 

−  wyrażony w pełnych dniach kalendarzowych termin wykonania dwóch makiet od dnia 

akceptacji szkiców wykonawczych i wizualizacji przez Zamawiającego – 55 dni. 

2. Oferta nr 2 – Artystyczna Odlewnia Metali ART-ODLEW Sp. z o.o., ul. Północna 20, 45-805 Opole. 

− cena – 226.320,00 zł brutto, 

− wyrażony w pełnych miesiącach okres gwarancji –  60 miesięcy, 

−  wyrażony w pełnych dniach kalendarzowych termin wykonania dwóch makiet od dnia 

akceptacji szkiców wykonawczych i wizualizacji przez Zamawiającego – nie podano. 

3. Oferta nr 3 – ALTIX Sp. z o.o., ul. Modlińska 246 c, 03-152 Warszawa. 

− cena – 205.895,25 zł brutto, 

− wyrażony w pełnych miesiącach okres gwarancji –  60 miesięcy, 

−  wyrażony w pełnych dniach kalendarzowych termin wykonania dwóch makiet od dnia 

akceptacji szkiców wykonawczych i wizualizacji przez Zamawiającego – 30 dni. 

4. Oferta nr 4 – Stanisław Wysocki, Michał Wysocki, ul. Głogowczyka 3a, 51-604 Wrocław. 

− cena – 170.000,00 zł brutto, 

− wyrażony w pełnych miesiącach okres gwarancji –  120 miesięcy, 

−  wyrażony w pełnych dniach kalendarzowych termin wykonania dwóch makiet od dnia 

akceptacji szkiców wykonawczych i wizualizacji przez Zamawiającego – 60 dni. 

Jednocześnie informuję, że Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie zadania kwotę 

100.000,00 zł brutto. 

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      


