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INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: 

„budowa ogrodzenia wokół terenu Arboretum Kórnickiego (etap IA)”. 

Nr sprawy: ZP/02/2016, ogłoszenie nr. 301282 - 2016 z dnia 2016-08-17r. 

W dniu 01.09.2016r. o godz. 11:30 odbyło się otwarcie ofert w w/w postępowaniu. Do godz. 11:00 
zostały złożone trzy oferty przez n/w Wykonawców. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał 
kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości: 156 721,08 zł brutto. 

Zbiorcze zestawienie złożonych ofert: 

Oferta nr 1 – PPHU PKTECH Przemysław Kurek os. Winiary 30, 60-655 Poznań,  
- cena 239 449,64 brutto,  
- gwarancja 36 miesięcy,  
- termin wykonania do 31 października 2016r.,  
- regulowanie faktur w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego, rozliczanie robót 

fakturami częściowymi do 90% wartości umowy na podstawie protokołów częściowego odbioru robót i 
fakturą końcową na podstawie protokołu odbioru końcowego po zakończeniu robót i przekazaniu 
przedmiotu umowy do użytkowania.  

Oferta nr 2 – JG-BUD Jan Grzybowski ul. Daszewice, ul Dolna 36, 61-160 Poznań,  
- cena 165 497, 77 brutto,  
- gwarancja 36 miesięcy,  
- termin wykonania do 31 października 2016r.,  
- regulowanie faktur w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego, rozliczanie robót 

fakturami częściowymi do 90% wartości umowy na podstawie protokołów częściowego odbioru robót i 
fakturą końcową na podstawie protokołu odbioru końcowego po zakończeniu robót i przekazaniu 
przedmiotu umowy do użytkowania.  

 
Oferta nr 3 – USŁUGI SPAWALNICZE Roman Kazyka, Prusinowo 55, 62-035 Kórnik 

- cena 134 944,43 brutto, 
- gwarancja 66 miesięcy,  
- termin wykonania do 31 października 2016r.,  
- regulowanie faktur w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego, rozliczanie robót 

fakturami częściowymi do 90% wartości umowy na podstawie protokołów częściowego odbioru robót i 
fakturą końcową na podstawie protokołu odbioru końcowego po zakończeniu robót i przekazaniu 
przedmiotu umowy do użytkowania.  

 

Z-ca Dyrektora 
Ds. organizacji i rozwoju 

dr. Andrzej M. Jagodziński 
Kórnik, dnia 01.09.2016r. 


