
         
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym 

na roboty budowlane na terenie obiektów wchodzących w skład Zespołu Szkół 

w Bolechowie – 2 Części. 

Wasze pismo z dnia:   Znak:   Nasz znak:   Data:  

ZP.272.00021.2022   27.05.2022 r. 

l.dz.: ZP.ZD-00247/22  

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z  dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) informuję, iż do niniejszego postępowania wpłynęły 

oferty niżej wskazanych Wykonawców: 

1. Część nr 1 – Budowa podziemnego zbiornika retencyjnego dla wód opadowych na terenie Zespołu 

Szkół w Bolechowie, ul. Obornicka 1: 

• JACK-BUD POLSKA Sp. z o.o. Sp. k., ul. Obornicka 352, 60-689 Poznań: 

− cena – 787.308,49 zł brutto, 

− wyrażony w pełnych miesiącach okres gwarancji na przedmiot zamówienia –  84. 

• KOST-BUD Piotr Druchliński, Jaroszyn Kolonia 8A, 62-405 Lądek: 

− cena – 714.369,54 zł brutto, 

− wyrażony w pełnych miesiącach okres gwarancji na przedmiot zamówienia – 84. 

• FIRMA WIELĄDEK Tomasz Wielądek, Osiedle Barwne 19, 64-800 Podanin: 

− cena – 928.588,34 zł brutto, 

− wyrażony w pełnych miesiącach okres gwarancji na przedmiot zamówienia – 80. 

• AGRO-AQUA Jakub Kurkowski, Bługowo 39, 77-400 Złotów: 

− cena – 1.476.983,79 zł brutto, 

− wyrażony w pełnych miesiącach okres gwarancji na przedmiot zamówienia – 84. 

2. Część nr 2 – Wykonanie ogrodzenia na terenie Szkoły w Murowanej Goślinie, ul. Szkolna 1: 

• JACK-BUD POLSKA Sp. z o.o. Sp. k., ul. Obornicka 352, 60-689 Poznań: 

− cena – 229.000,00 zł brutto, 

− wyrażony w pełnych miesiącach okres gwarancji na przedmiot zamówienia –  72. 

• KOST-BUD Piotr Druchliński, Jaroszyn Kolonia 8A, 62-405 Lądek: 

− cena – 365.675,33 zł brutto, 

− wyrażony w pełnych miesiącach okres gwarancji na przedmiot zamówienia – 72. 

• FIRMA WIELĄDEK Tomasz Wielądek, Osiedle Barwne 19, 64-800 Podanin: 

− cena – 278.440,65 zł brutto, 

− wyrażony w pełnych miesiącach okres gwarancji na przedmiot zamówienia – 72. 

• Spółdzielnia Rzemieślnicza Zdunów Usług Budowlanych i Produkcji Różnej, ul. Słowiańska 53C, 

61-664 Poznań: 

− cena – 229.864,88 zł brutto, 

− wyrażony w pełnych miesiącach okres gwarancji na przedmiot zamówienia – 72. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań         
tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl     


