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1. Miejsce i termin składania ofert

1. Miejsce  składania  ofert  sekretariat  –  siedziba  Zamawiającego  w  Poznaniu  (61-553)  przy  ul.
Chwiałkowskiego 34

2. Termin składania ofert upłynął w dniu  09.06.2017r.  o godz. 11:00

2. Otwarcie ofert

1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert  zamawiający podał  kwotę,  jaką zamierza przeznaczyć  na
sfinansowanie:

zamówienia, w wysokości  123 000,00  zł brutto

2. W postępowaniu:

wpłynęły oferty, a otwarcie ofert odbyło się w dniu 09.06.2017 r. o godz. 11:15.
w: salka konferencyjna POSiR adres: siedziba Zamawiającego w Poznaniu (61-553) przy ul. 
Chwiałkowskiego 34

3. Zestawienie ofert

Do upływu terminu składania ofert złożono: 
(podać nazwę (firmę) albo imię i  nazwisko wykonawcy, znak identyfikacyjny w przypadku zastosowania aukcji  elektronicznej  – jeżeli
dotyczy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania, cenę i inne elementy oferty podlegające ocenie przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert
– w przypadku, gdy przedstawienie kryteriów oceny ofert wiązałoby się z koniecznością przeniesienia do protokołu znacznej części oferty
lub z trudnościami technicznymi, można określić to kryterium oceny ofert poprzez podanie jedynie jego nazwy)

 
1. OFERTA nr 1;Centrum projektu EKO- INVEST Sp. z o.o., ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań,  cena
35 547,00  zł brutto,skrócenie terminu etapu 2 o 4 tygodnie,
2.  OFERTA  nr  2;  Demiurg  Sp.  z  o.o.,  Sp.k.,  ul.  Lubeckiego  2,  60-348  Poznań,   cena
77 490,00  zł brutto,skrócenie terminu etapu 2 o   2  tygodnie,
3. OFERTA nr 3; WA-art Biuro Projektowe i Obsługi Inwestycji Waldemar Kajoch, pl. Lipowy 3/2, 61-478
Poznań, cena 57 810,00  zł brutto,skrócenie terminu etapu 2 o  -  tygodnie,

                                                Kierownik Działu Technicznego
                                                    Andrzej Kras


