
Poznań, dnia 16.03.2017 r. 
Nr sprawy: ADM.2141-1/2018 

 
 

Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt. 1 – 3 ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) 
 
1. Przedmiot zamówienia: 

 
Przebudowa budynku celem wydzielenia stref przeciwpożarowych i dostosowanie budynku szkoły do 

wymagań ochrony przeciwpożarowej, modernizacja pomieszczeń i instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz 

klimatyzacji, wymiana instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne LED w 

budynku Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 

położonego przy ul. Szamarzewskiego 99 w Poznaniu. 

 

2. Miejsce i termin otwarcia ofert: 

Otwarcie ofert odbyło się w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego                                

i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 99, 60-568 Poznań, świetlica szkolna,                              

w dniu 16.03.2018 r. o godz. 12:00. 

 

3. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie w wysokości: łącznie 3 476 301 PLN (wraz z podatkiem VAT). 

 

4. Lista złożonych w terminie i otwartych ofert: 
 

Lp. Nazwa i adres wykonawcy 

Cena za 
przedmiot 

zamówienia 
(PLN) 

Okres gwarancji 
(m - e) 

Termin realizacji 
i termin 

płatności  

1 
Firma Wielądek 

Podanin, os. Barwne 19 
64-800 Chodzież 

3 382 500,00 60 Zgodnie z SIWZ 

2 
UB Szałata Sp. z o.o. 

Ul. Niegolewskich 10/7 
60-232 Poznań 

4 182 000,00 60 Zgodnie z SIWZ 

 
 

5. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 
 
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 
86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. 
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą 
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 

 
 

Dyrektor Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu 

 
dr Małgorzata Wojciechowska 


