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INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 
w dniu 08 grudnia 2017 r. 

 
 

Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:  
 
 

„Serwisowanie, konserwacja i przegląd instalacji oraz systemów zamontowanych 

w budynku przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu: 

1. Sygnalizacji Pożaru, Dźwiękowego Systemu Ostrzegania, 

2. elektrycznej, teletechnicznej, 

3. wentylacyjnej, ciepłowniczej, chłodniczej, wodociągowej i kanalizacyjnej, 

4. systemu monitoringu (BMS) i automatyki urządzeń technicznych zainstalowanych 

w budynku” 

 

sprawa: DA-V-1-3.272.3.2017 

 

Zadanie nr 1 
Serwisowanie, konserwacja i przegląd instalacji Sygnalizacji Pożaru, Dźwiękowego 
Systemu Ostrzegania w budynku przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu 
 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 284 007,00 zł  brutto  
Termin wykonania zamówienia: 31 grudnia 2018 r. 
Warunki płatności: 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury. 

 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

Kryteria oceny ofert 

Cena wykonania zamówienia 

(waga 60%) 

Czas reakcji na zgłoszenie 
awarii 

    (waga 40%) 

1 
IB Systems Sp. z o.o. 
ul. Klinkierowa 7 
60-104 Poznań 

275 520,00 1 godz. 

 

 

Zadanie nr 2 
Serwisowanie, konserwacja i przegląd  instalacji elektrycznej i teletechnicznej w budynku 
przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu  
 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 260 095,80 zł  brutto  
Termin wykonania zamówienia: 31 grudnia 2018 r. 
Warunki płatności: 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury. 
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Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

Kryteria oceny ofert 

Cena wykonania zamówienia 

(waga 60%) 

Czas reakcji na zgłoszenie 
awarii 

    (waga 40%) 

1 
IB Systems Sp. z o.o. 
ul. Klinkierowa 7 
60-104 Poznań 

250 920,00 1 godz. 

 

 

Zadanie nr 3 
Serwisowanie, konserwacja i przegląd instalacji wentylacyjnej, ciepłowniczej, 
chłodniczej, wodociągowej i kanalizacyjnej w budynku przy al. Niepodległości 34  
w Poznaniu 
 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 260 268,00 zł  brutto  
Termin wykonania zamówienia: 31 grudnia 2018 r. 
Warunki płatności: 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury. 
 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

Kryteria oceny ofert 

Cena wykonania zamówienia 

(waga 60%) 

Czas reakcji na zgłoszenie 
awarii 

    (waga 40%) 

 

 

 

 

 

3 
Euroklimat Sp. z o.o., sp.k. 
ul. Obornicka 68 
62-002 Suchy Las 

258 300,00 6 godz. 

 

 

Zadanie nr 4 
Serwisowanie, konserwacja i przegląd systemu monitoringu (BMS) i automatyki urządzeń 
technicznych zainstalowanych w budynku przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu 
 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 239 997,60 zł  brutto  
Termin wykonania zamówienia: 31 grudnia 2018 r. 
Warunki płatności: 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury. 

 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

Kryteria oceny ofert 

Cena wykonania zamówienia 

(waga 60%) 

Czas reakcji na zgłoszenie 
awarii 

    (waga 40%) 

2 
EL-Piast Sp. z o.o. 
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 74 
50-020 Wrocław 

220 170,00 6 godz.  

 
 
 

Przewodniczący komisji:  /-/ Grzegorz Olszak 
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UWAGA: 
Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 
r. poz. 2164 ze zm.), Zamawiający zamieszcza niezwłocznie informacje z otwarcia ofert  na stronie internetowej. 
 
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, Wykonawcy przekazują Zamawiającemu w formie 
pisemnej wypełniony Załącznik nr 2C do SIWZ (Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej) w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej 
powyższych informacji. 


