
ZP.240.05.2019
                                              INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Budowa slipu (pochylni) do wodowania sprzętu wodnego na północnym brzegu jeziora Rusałka wraz z modernizacjąBudowa slipu (pochylni) do wodowania sprzętu wodnego na północnym brzegu jeziora Rusałka wraz z modernizacją
(utwardzeniem) drogi dojazdowej na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Golęcińskiej w Poznaniu(utwardzeniem) drogi dojazdowej na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Golęcińskiej w Poznaniu

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  31.01.2019 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  31.01.2019  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 289 806,95 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)  oferta nr 1  – Zakład Handlowo- Usługowy Arkadiusz Jaranowski, Bobowicko, ul. Kasztanowa 13, 66-
300 Międzyrzecz; cena 276 854,73 zł brutto, okres gwarancji 48 miesięcy, termin wykonania skrócony o
20 dni  , termin płatności 28 dni
2)  oferta nr 2  – Zakład Budowlany EKOBUDOWA s.c. SolińskiW, WAWRZYNIAK B, 98-200 Sieradz, ul.
Nowowiejskiego 7; cena 398 881,68 zł brutto, okres gwarancji 48 miesięcy, termin wykonania skrócony o
20 dni , termin płatności 28 dni
3) oferta nr 3 – Przedsiębiorstwo Budowlane „MAJ” Anna Tadeusz, Palędzie, ul. Modrzewiowa 14, 62-070
Dopiewo; cena 238 764,02 zł brutto, okres gwarancji 48 miesięcy, termin wykonania skrócony o  20 dni ,
termin płatności 28 dni
4)  oferta nr 4– Konsorcjum fir:   M-BUD-TRANS Michał  Pawlicki,  62-030 Luboń,  ul.  3 Maja10, ANET-
TRANS Aneta Pawlicka, 62-030 Luboń,  ul.  3 Maja10 ;  cena 653 348,94 zł  brutto,  okres gwarancji  48
miesięcy, termin wykonania skrócony o  -  dni ,  termin płatności 28 dni
5) oferta nr 5– Zakład Robóty Inżynieryjno- Melioracyjnych INMEL Zbigniew Jabłoński, ul. Wenedów 15,
61-614 Poznań ; cena 445 998,00 zł brutto, okres gwarancji 48 miesięcy, termin wykonania skrócony o  20
dni ,  termin płatności 28 dni
6)  oferta nr 6– ZPUH „BUDOMELIOR” ul. Bogusławskiego 77, 62-002 Suchy Las; cena 348 526,21 zł
brutto, okres gwarancji 48 miesięcy, termin wykonania skrócony o  20  dni ,  termin płatności 28 dni
7) oferta nr 7– AK-BUD Kurant Spółka jawna, 61-425 Poznań, ul. Czechosłowacka 103/1 ; cena
369 000,00 zł brutto, okres gwarancji 36  miesięcy, termin wykonania skrócony o  0  dni ,  termin płatności
14 dni
8) oferta nr 8– ; Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe COLD POINT Wincenty Klappa, ul. Morszyńska 9
60-464 Poznań, cena 398 835,09 zł brutto, okres gwarancji 48 miesięcy, termin wykonania skrócony o 10
dni ,  termin płatności 30 dni
9) oferta nr 9– PPHU HydroGeoTech Sebastian Ziółkiewicz, Łężec 2, 62-420 Strzałkowo; cena
397 768,91zł brutto, okres gwarancji 48 miesięcy, termin wykonania skrócony o 10  dni ,  termin płatności
28 dni
10)  oferta  nr  10–  Ekspertis  Budownictwo  Sp.  z  o.o.  Sp.  k,  ul.  Nieszawska  1,  61-021  Poznań  ;  
cena  439 971,00 zł brutto, okres gwarancji 48 miesięcy, termin wykonania skrócony o  20  dni ,  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

                                                                                                      p.o. Dyrektora
                                                                                                                          Łukasz Miadziołko

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


