
ZP.240.18.2020

                                              INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Remont pomieszczeń  w Oddziale Malta POSIR,  Poznań, ul. Wiankowa 3Remont pomieszczeń  w Oddziale Malta POSIR,  Poznań, ul. Wiankowa 3

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 17.03.2020 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  17.03.2020  r.  o  godz.  11:15  

w:    siedziba  Zamawiającego  w  Poznaniu  (61-554)  przy  ul.  Jana  Spychalskiego  34  –  salka
konferencyjna.

2. Bezpośrednio  przed  otwarciem ofert  zamawiający  podał  kwotę,  jaką  zamierza  przeznaczyć  na
sfinansowanie zamówienia, w wysokości 132 760,06 zł brutto , 

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) oferta nr 1 –Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane ARTBUD Sp. z o.o., Sp. k., 60-577
Poznań,  ul.  Dąbrowskiego 138/3  i  ART-BUD Roboty  Ogólnobudowlane Nowoczesne Aranżacje  Wnętrz,
Artur Przybylski 60-577 Poznań, ul. Dąbrowskiego 138/3  cena  93 927,73 zł brutto, okres gwarancji 60
miesięcy, termin płatności  28 dni,
2) oferta nr 2 – Renovo Renowacja Zabytków Mariusz Łączny, ul. Gierymskiego 83/6, 63-100 Śrem, cena 
106 032,40 zł brutto, okres gwarancji 60  miesięcy, termin płatności  28 dni,
3)  oferta  nr  3  –  PRB  ADAM  Sp.  z  o.o.  Sp.  k.,  ul.  Romana  Maya  28,  64-500  Szamotuły,  cena  
92 510,27 zł brutto, okres gwarancji 60  miesięcy, termin płatności  28 dni,
4)  STEINPLEX  Sp.  z  o.o,  ul.  Romana  Maya  1,  61-371  Poznań,  cena  
128 304,18 zł brutto, okres gwarancji 60  miesięcy, 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

                                                                                                           DYREKTOR
                                                                                                     Łukasz Miadziołko

Sprawę prowadzi:                                                                                                                                                              
Elżbieta Różowicz, ZP
tel. 61 835 79 06


