
               
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  

na dostawę oraz montaż wyposażenia przeznaczonego dla Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Nr 1 
im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a, z podziałem na 8 części. 

Wasze pismo z dnia:   Znak:   Nasz znak:   Data:  
ZP.272.00052.2019   05.11.2019 r. 
l.dz.: ZP.KW-00800/19   

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2019 r. 
poz. 1843), informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły w następującej kolejności, oferty niżej 
wskazanych Wykonawców: 

1) Część nr 1 – Dostawa i montaż wyposażenia wnętrz wybranych pomieszczeń Centrum Kształcenia Praktycznego – 
nie zostały złożone żadne oferty. 

2) Część nr 2 – Dostawa i montaż wyposażenia do Pracowni Gastronomicznej: 

– Oferta nr 5 – PHU Gastro Centrum Adam Koprowski, Al. Poznańska 70a, 64-920 Piła: 
Cena – 67.695,52 zł brutto, 
Termin dostawy i montażu – 1 dzień kalendarzowy od daty podpisania umowy, 
Gwarancja na zaproponowany ekspres do kawy - 48 miesięcy. 

– Oferta nr 7 – Invest Horeca Bistro Mariusz Gajdos, ul. Zawiszy Czarnego 24, 33-300 Nowy Sącz: 
Cena – 66.487,66 zł brutto, 
Termin dostawy i montażu – 7 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy, 
Gwarancja na zaproponowany ekspres do kawy - 48 miesięcy. 

3) Część nr 3 – Dostawa i montaż wyposażenia warsztatowego, magazynowego oraz pomieszczeń zaplecza: 

– Oferta nr 1 – PROMAG S.A., ul. Romana Maya 11, 61-371 Poznań: 
Cena – 211.873,17 zł brutto, 
Termin dostawy i montażu – 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy, 
Gwarancja na zaproponowany cały asortyment - 60 miesięcy. 

4) Część nr 4 – Dostawa i montaż sprzętu komputerowego, projektorów multimedialnych i kamery sieciowej: 

– Oferta nr 4 – PB Tenders Jakub Pawulski, ul. A. Grzymały-Siedleckiego 4/25, 85-868 Bydgoszcz: 
Cena – 132.954,27 zł brutto, 
Termin dostawy i montażu – 1 dzień kalendarzowy od daty podpisania umowy, 
Gwarancja na zaproponowany cały asortyment - 48 miesięcy. 

5) Część nr 5 – Dostawa wózka widłowego: 

– Oferta nr 1 – PROMAG S.A., ul. Romana Maya 11, 61-371 Poznań; 
Cena – 109.081,27 zł brutto, 
Termin dostawy – 147 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy, 
Gwarancja na zaproponowany cały asortyment - 24 miesiące. 

 Oferta nr 6 – MTL ASCO Sp. z o.o., ul. Wielowiejska 53, 44-120 Pyskowice; 
Cena – 98.387,00 zł brutto, 
Termin dostawy – 14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy, 
Gwarancja na zaproponowany cały asortyment - 48 miesięcy. 

6) Część nr 6 – Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych: 

– Oferta nr 2 – Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o., ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa; 
Cena – 39.098,01 zł brutto, 
Termin dostawy – 1 dzień kalendarzowy od daty podpisania umowy, 
Gwarancja na zaproponowany cały asortyment - 48 miesięcy. 

– Oferta nr 4 – PB Tenders Jakub Pawulski, ul. A. Grzymały-Siedleckiego 4/25, 85-868 Bydgoszcz; 
Cena – 27.675,00 zł brutto, 
Termin dostawy – 1 dzień kalendarzowy od daty podpisania umowy, 
Gwarancja na zaproponowany cały asortyment - 48 miesięcy. 

7) Część nr 7 – Dostawa urządzeń sprzątających: 

– Oferta nr 3 – TAMAK Maciej Małaczyński, ul. Rynkowa 85, 62-081 Przeźmierowo; 
Cena – 12.483,64 zł brutto, 
Termin dostawy – 14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy, 
Gwarancja na zaproponowany automat szorująco-zbierający - 24 miesiące. 

 Oferta nr 4 – PB Tenders Jakub Pawulski, ul. A. Grzymały-Siedleckiego 4/25, 85-868 Bydgoszcz; 
Cena – 22.401,99 zł brutto, 
Termin dostawy – 1 dzień kalendarzowy od daty podpisania umowy, 
Gwarancja na zaproponowany automat szorująco-zbierający - 48 miesięcy. 



8) Część nr 8 – Dostawa urządzeń utrzymania zieleni: 

 Oferta nr 4 – PB Tenders Jakub Pawulski, ul. A. Grzymały-Siedleckiego 4/25, 85-868 Bydgoszcz; 
Cena – 24.667,65 zł brutto, 
Termin dostawy – 1 dzień kalendarzowy od daty podpisania umowy, 
Gwarancja na zaproponowaną kosiarkę – traktor ogrodowy - 48 miesięcy. 

Jednocześnie informuję, iż Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 825.687,41 zł 
brutto, w tym:  

 Część nr 1 – 205.135,71 zł, 

 Część nr 2 – 95.088,84 zł, 

 Część nr 3 – 252.712,66 zł, 

 Część nr 4 – 89.516,95 zł, 

 Część nr 5 – 104.457,75 zł,  

 Część nr 6 – 44.086,89 zł, 

 Część nr 7 – 14.969,60 zł, 

 Część nr 8 – 19.719,01 zł. 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia 
zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie  
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 
cytowanej ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań         

tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl      
 

mailto:starostwo@powiat.poznan.pl

