
ZP.240.17.2019
                                              INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Przebudowa pomieszczeń budynku Chwiałka w zakresie pomieszczeń socjalnych i przechowalniPrzebudowa pomieszczeń budynku Chwiałka w zakresie pomieszczeń socjalnych i przechowalni
odzieży.  w Poznaniu  w ramach zadania  inwestycyjnego pn.„Modernizacja  obiektów kompleksuodzieży.  w Poznaniu  w ramach zadania  inwestycyjnego pn.„Modernizacja  obiektów kompleksu
Chwiałka”Chwiałka”

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  04.03.2019 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  04.03.2019 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 984 595,96 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  – UB SZAŁATA Sp. z o.o., ul. Niegolewskich 10/7; 60-232 Poznań, cena 1 328 400,00 zł
brutto, okres gwarancji 48 miesięcy, termin wykonania skrócony o  10 dni, termin płatności 28 dni
2)  oferta  nr  2  –  POL-  BUD  Ryszard  Polnik  Zamysłowo  ul.  Moderska  1B,  62-060  Stęszew;  cena  
1 103 807,09 zł brutto, okres gwarancji 60 miesięcy, termin wykonania skrócony o  - dni , termin płatności
28 dni
3) oferta nr 3 – Spółdzielnia Rzemieślnicza Zdunów Usług Budowlanych i Produkcji Różnej, ul. Słowiańska
53C, 61-664 Poznań; cena 1 275 094,99 zł brutto, okres gwarancji 48 miesięcy, termin wykonania skrócony
o  10 dni ,  termin płatności 28 dni
4) oferta nr 4– TWM Spółka z o.o. ul. Żeromskiego 9, 60-544 Poznań; cena 1 223 850,00 zł brutto, okres
gwarancji 48 miesięcy, termin wykonania skrócony o  -  dni ,  termin płatności 28 dni
5)  oferta  nr  5– Ekspertis  Budownictwo Sp.  z  o.o.  Sp.k.,  ul.  Nieszawska  1,  61-021  Poznań ;  cena  
1 147 590,00 zł  brutto,  okres gwarancji  48 miesięcy,  termin wykonania skrócony o  10  dni  ,   termin
płatności 28 dni
6) oferta nr 6– MALBUD Zakład Remontowo Budowlany Eugeniusz Nowak, ul. Zagłoby 5, 60-177 Poznań;
cena 1 291 000,00 zł brutto, okres gwarancji 48 miesięcy, termin wykonania skrócony o  10  dni ,  termin
płatności 28 dni
7) oferta nr 7– REM- DOM Sławomir Kamiński, os. Zwycięstwa 24/1, 61-651 Poznań; cena 1 550 000,01 zł
brutto, okres gwarancji 60  miesięcy, termin wykonania skrócony o  12  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


