
         
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  

na dostawę i montaż wyposażenia budynków przeznaczonych na mieszkania chronione, zlokalizowane w Lisówkach 
na terenie Domu Pomocy Społecznej, ul. Leśne Zacisze 2, z podziałem na 3 części. 

Wasze pismo z dnia:   Znak:   Nasz znak:   Data:  
ZP.272.00012.2020   08.04.2020 r. 
l.dz.: ZP.ZD-00152/20   

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

1) Część nr 1: 

 Oferta nr 4 – MEDEN - INMED Sp. z o.o., ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin: 
Cena – 84 980,00 zł brutto, 
Termin dostawy i montażu – 10 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy, 
Gwarancja na wyposażenie - 30 miesięcy. 

 Oferta nr 6 - Bryła Plus Sp. z o.o., ul. Głogowska 87/3, 60-264 Poznań: 
Cena –111 223,98 zł brutto, 
Termin dostawy i montażu – 21 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy, 
Gwarancja na wyposażenie - 24 miesiące. 
 

2) Część nr 2 : 

 Oferta nr 1 - TRONUS POLSKA Sp. z o.o., ul. Juliana Konstantego Ordona 2A, 01-237 Warszawa: 
 Cena – 205 734,72 zł brutto, 
 Termin dostawy i montażu – 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy, 
Gwarancja na wyposażenie - 60 miesięcy. 

 Oferta nr 2 - MIL-SYSTEM Sp. z o.o. Sp.k., ul. Jarzębinowa 84, 11-034 Stawiguda : 
        Cena – 67 324,05 zł brutto, 
        Termin dostawy i montażu – 14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy, 
        Gwarancja na wyposażenie - 60 miesięcy. 

 Oferta nr 3 - Foster Design Daniel Dalidowicz, ul. Bora Komorowskiego 15/C, 66-400 Gorzów Wielkopolski: 
        Cena – 99 247,12 zł brutto, 
        Termin dostawy i montażu – 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy, 
        Gwarancja na wyposażenie - 24 miesiące. 

 Oferta nr 5 - Art-Mebel Robert Michalewski, ul. Młyńska 3, 64-800 Chodzież : 
Cena – 106 140,00 zł brutto, 
Termin dostawy i montażu – 13 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy, 
Gwarancja na wyposażenie - 60 miesięcy. 

 Oferta nr 6 - Bryła Plus Sp. z o.o., ul. Głogowska 87/3, 60-264 Poznań: 
Cena –195 282,07 zł brutto, 
Termin dostawy i montażu – 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy, 
Gwarancja na wyposażenie - 60 miesięcy. 

 Oferta nr 7 - Meble Kampra sp. j. A. Więcek, M.Więcek, P.Więcek, ul. Brzozowa 1, 63-100 Śrem – Nochowo: 
Cena – 99 238,00 zł brutto, 
Termin dostawy i montażu – 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy, 
Gwarancja na wyposażenie - 60 miesięcy. 

 Oferta nr 8 - Partner Targi Sp. z o.o. Sp. k., ul. Bobrownicka 1c, 61-306 Poznań: 
Cena – 121 080,00 zł brutto, 
Termin dostawy i montażu –  30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy, 
Gwarancja na wyposażenie – 24 miesiące. 
 

3) Część nr 3: 

 Oferta nr 1- TRONUS POLSKA Sp. z o.o., ul. Juliana Konstantego Ordona 2A, 01-237 Warszawa: 
Cena – 230 537,67 zł brutto, 
Termin dostawy i montażu – 40 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy, 
Gwarancja na wyposażenie - 60 miesięcy. 

 Oferta nr 3 - Foster Design Daniel Dalidowicz, ul. Bora Komorowskiego 15/C, 66-400 Gorzów Wielkopolski: 
Cena – 131 126,47 zł brutto, 
Termin dostawy i montażu – 40 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy, 
Gwarancja na wyposażenie - 24 miesiące. 



 Oferta nr 6 - Bryła Plus Sp. z o.o., ul. Głogowska 87/3, 60-264 Poznań: 
Cena –154 469,60 zł brutto, 
Termin dostawy i montażu – 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy, 
Gwarancja na wyposażenie - 60 miesięcy. 

 Oferta nr 7 - Meble Kampra sp. j. A. Więcek, M.Więcek, P.Więcek, ul. Brzozowa 1, 63-100 Śrem – Nochowo: 
Cena – 131 599,00 zł brutto, 
Termin dostawy i montażu – 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy, 
Gwarancja na wyposażenie - 60 miesięcy. 

 Oferta nr 8 - Partner Targi Sp. z o.o. Sp. k., ul. Bobrownicka 1c, 61-306 Poznań: 
Cena – 176 391,00 zł brutto, 
Termin dostawy i montażu –  40 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy, 
Gwarancja na wyposażenie – 24 miesiące. 

 

Jednocześnie informuję, iż Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 435 000,00 zł 
brutto, w tym:  

 Część nr 1 – 130 000,00 zł, 

 Część nr 2 – 160 000,00 zł, 

 Część nr 3 – 145 000,00 zł. 

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

