
 
 
 

Poznań, dnia 19.11.2020 r. 

       

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Prace remontowe w 

obiektach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przy al. 

Niepodległości 16/18 i ul. Kościuszki 95 w Poznaniu”. 

Znak sprawy: DA-IV-3-1.272.5.2020 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

Zamawiający, Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, działając w trybie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) informuje, 

że w ww. postępowaniu do dnia 19 listopada 2020r. do godziny 10:00, złożono 3 oferty. Otwarcie 

ofert odbyło się w siedzibie Zamawiającego w dniu 19.11.2020 r. o godz. 11:00. 

 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi: 

640.000,00 zł brutto (w tym zamówienie podstawowe Etap I– 455.000,00 zł; zamówienie w 

ramach prawa opcji Etap II – 185.000,00 zł). 

 

Termin wykonania zamówienia - Przedmiot zamówienia należy zrealizować: 

- dla Etapu I – do dnia 21.12.2020r., 

- dla Etapu II (prawo opcji) – w terminie wskazanym przez Zamawiającego, lecz nie 

później niż do dnia 30.11.2021r.  
 

Warunki płatności: Zamawiający zobowiązuje się do uregulowania prawidłowo wystawionej 

faktury w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. 

Zbiorcze zestawienie ofert: 

Nr 

oferty 
Wykonawca 

Cena oferty 

Dodatkowa 

gwarancja 

Zamówienie 

podstawowe – 

Etap I;  

Cena brutto 

Zamówienie w 

ramach prawa 

opcji – Etap II; 

Cena brutto 

Cena brutto oferty 

(suma wartość 

Etapu I i Etapu II) 

1 

UB SZAŁATA Sp. z o.o. 

ul. Andrzeja i Władysława 

Niegolewskich 10/7 

60-232 Poznań 

547.350,00 zł 116.850,00 zł 664.200,00 zł 

Oferujemy 

na przedmiot 

zamówienia 

okres 

gwarancji 60  

miesięcy 

2 

ROMAN KRAWCZYK 

"PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUGOWE REMONTY" 

ul. Mostowa 14A/41 

61-854 Poznań 

459.000,00 zł 189.000,00 zł 648.000,00 zł 

Oferujemy 

na przedmiot 

zamówienia 

okres 

gwarancji 48  

miesięcy 

3 

SPÓŁDZIELNIA 

RZEMIEŚLNICZA 

ZDUNÓW, USŁUG 

BUDOWLANYCH I 

PRODUKCJI RÓŻNEJ W 

POZNANIU 

ul. Słowiańska 53C  

61-664 Poznań 

506.367,61 zł 227.791,92 zł 734.159,53 zł 

Oferujemy 

na przedmiot 

zamówienia 

okres 

gwarancji 60  

miesięcy 



 
 
 

 

Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że zgodnie z art. 24 ust. 11 pzp Wykonawca zobowiązany 

jest do złożenia w terminie 3 dni od dnia przekazania niniejszej informacji za pośrednictwem strony 

internetowej, oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

co inni Wykonawcy składający ofertę w przedmiotowym postępowaniu.  

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz  

z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.  

 

  Zatwierdził: 

          Przewodniczący Komisji Przetargowej 

Zastępca Dyrektora Departamentu Administracyjnego 

/-/ 

Joanna Lewińska 

 


