
 

Poznań, dnia 2 grudnia 2021 r. 

ZAMAWIAJĄCY:  

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 r. Nr 406, 61 - 441 Poznań, woj. Wielkopolskie, Polska, KRS: 

0000134012, REGON: 630303454, NIP: 7781016062, tel. +48 616686984, fax +48 616686992, 

www.wcwi.com.pl  

PEŁNOMOCNIK:  

GJW Gramza i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Spółka partnerska siedzibą  

w Poznaniu, ul. Szelągowska 27, 61-626 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000372186, NIP: 9721222511, www.gjw.pl, e-mail: 

wcwi@gjw.com.pl 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dla CZĘŚCI  3 

Nawiązując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pod nazwą: 

„Aranżacja części  powierzchni  „0” parteru budynku biurowo -usługowego z 

parkingiem podziemnym zlokalizowanego w Poznaniu przy ul.  Za Bramką nr 1 na 

potrzeby Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Poznania z  podziałem na 3 

części”  

Numer niniejszego postępowania,  jak i  został  nadany przez Zamawiającego: 

ZP/WCWI/2021/10 

działając na podstawie art. 253 ust. 1 i 2 w zw. z art. 266 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej dla Części 

3. 

Jako ofertę najkorzystniejszą w zakresie Części 3 – Wykonanie robót budowlanych uznano ofertę 

złożoną przez wykonawcę: 

Struktum SJ Sp. z o. o. 

ul. Piłsudskiego 102 

61-246 Poznań 

Wykonawca zaoferował cenę brutto: 275 950,50 złotych. 

Oferta Wykonawcy nie podlega odrzuceniu, Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i 

złożył ofertę, która została oceniona jako najkorzystniejsza zgodnie z kryteriami oceny ofert 

określonymi w SWZ. 

http://www.wcwi.com.pl/
mailto:wcwi@gjw.com.pl


 

Jednocześnie Zamawiający przekazuje zestawienie złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu wraz 

z przyznaną im punktacją:  

Część 3 – Wykonanie robót budowlanych: 

 Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo 
miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem 

wykonywania działalności wykonawcy, 
którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo 
imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca 

zamieszkania, jeżeli są miejscami 
wykonywania działalności wykonawców, 

którzy złożyli oferty 

Kryterium „Cena” 

Wartość z oferty 

Punktacja przyznana 

ofercie w kryterium oceny 

ofert = łączna punktacja 

 

1 

Struktum SJ Sp. z o. o. 

ul. Piłsudskiego 102 

61-246 Poznań 

275 950,50 złotych 100,00 

 

 

Pouczenie: 

Na powyższą czynność, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX 

ustawy Pzp (art. 505–590). 
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