
ZP.212.33.2018
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Pełnienie  funkcji  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  nad  realizacją  zadania  inwestycyjnego  pod  nazwą:
„Wielobranżowa modernizacja hali sportowej C” w zakresie obejmującym wykonanie remontu hali sportowej C wraz
z zagospodarowaniem terenu, zlokalizowanej przy ul.  Jana Spychalskiego 38 w Poznaniu na działce nr 4/13, obręb
Wilda

1. Miejsce i termin składania ofert:
1. Termin składania ofert:

 nie został skrócony
2. Miejsce składania ofert sekretariat Zamawiającego w Poznaniu (61-554) przy ul. Spychalskiego 34
3. Termin składania ofert upłynął w dniu 06.06.2018 r.   o godz.11:00

 Przedłużono termin składania ofert do dnia  nie dotyczy
4. Powody odstąpienia od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej przy składaniu ofert  (w

przypadkach, o których mowa w art. 10c ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych):
nie dotyczy.

2. Otwarcie ofert
1. Otwarcie  ofert  nastąpiło  w dniu  06.06.2018  r.  o  godz.  11:15  w:   siedziba  Zamawiającego  w

Poznaniu (61-554) przy ul. Spychalskiego 34 – salka konferencyjna.
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na

sfinansowanie zamówienia
30 750,00 zł brutto

w tym w przypadku dopuszczenia możliwości składania ofert częściowych, kwotę na sfinansowanie: -
nie dotyczy

3. W postępowaniu:
 wpłynęły oferty

3. Zestawienie ofert
1. Do upływu terminu składania ofert złożone zostały następujące oferty: 
(podać nazwę (firmę) albo imię i nazwisko wykonawcy, znak identyfikacyjny w przypadku zastosowania aukcji  elektronicznej – jeżeli
dotyczy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania, cenę lub koszt)

1. KKBUD Sp. z o.o., ul. św Michała 43, 61-119 Poznań, cena 9 840,00 zł brutto, termin płatności 28
dni,
2.  IdL  Projekt  Marek  Kopiński,  ul.  Wiązowa  38,  Lusówko,  62-080  Tarnowo  Podgórne,  cena  
19 052,70 zł brutto, termin płatności 28 dni,

W tym oferty wariantowe (jeżeli dotyczy):

- nie dotyczy
2. Po terminie składania ofert zostały złożone następujące oferty (podać nazwę (firmę) albo imię i nazwisko
wykonawcy) : nie dotyczy
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