
 DT.212.36.2017 

Wykonanie  prac  remontowych ogrodzenia  i  budynków  oraz ocieplenie  budynku,   w Oddziale
Golęcin, ul. Warmińska 1, 60-622 Poznań

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 27.07.2017 r.  o godz. 11:00

2. Otwarcie ofert

1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert  zamawiający podał kwotę,  jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie:
- I części zamówienia  w wysokości 260 025,30 zł brutto,
- II części zamówienia w wysokości 74 866.03 zł brutto

2. W postępowaniu:

wpłynęły oferty, a otwarcie ofert odbyło się w dniu  27.07.2017 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)

dla części I zamówienia: 
1. OFERTA nr 1; Konsorcjum firm: Ekspertis Sp. zo.o., Sp.k., ul. Nieszawska 1, 61-021 Poznań i Kosox
Firma  budowlano-  inwestycyjna  Sebastian  Kaczmarczyk,  ul.  Dworcowa  3/5,  62-005  Owińska,  cena  
207 241,69 zł brutto, termin wykonania 01.11.2017 r. gwarancja 36 miesięcy.

2.  OFERTA nr  2;  MALBUD Zakład  Remontowo  Budowlany  Eugeniusz  Nowak,  ul.  Zagłoby  5,  60-177
Poznań, cena 248 075,60 zł brutto, termin wykonania 01.11.2017 r. gwarancja 36 miesięcy,

dla części II zamówienia:
1.  OFERTA nr  1;  MALBUD Zakład  Remontowo  Budowlany  Eugeniusz  Nowak,  ul.  Zagłoby  5,  60-177
Poznań, cena 66 840,83 zł brutto, termin wykonania 17.10.2017 r. gwarancja 36 miesięcy,

                                                                                                      Z-ca  Kierownika 
                                                                                                               Działu Technicznego
                                                                                                               Paulina Tomaszewska


