
 

 

UAP/PN/12/2020        Poznań, dn. 11.01.2022 r. 

        

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT  

na podstawie art. 86 ust 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 

1. Przedmiot zamówienia 
„Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa zespołu budynków przy ul. Szyperskiej 8 w Poznaniu” 

 

2. Otwarcie ofert 

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 11 stycznia 2022 roku o godz. 10:10 w Uniwersytecie 

Artystycznym im. M. Abakanowicz w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 29. 60 – 967 Poznań, 

pok. nr 106. 

 

3. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia w wysokości 23 359 599,99  zł brutto 

 

4. Lista złożonych w terminie i otwartych ofert: 

 

1. OFERTA nr 1  

Firma Budowlana Dota Sp. z o. o. Sp. k. 

ul. Perzycka 22 

60 – 182 Poznań 

Cena brutto: 33 430 083,40 zł 

Deklarowany okres gwarancji: 72 miesiące od daty odbioru 

Termin wykonania zamówienia: 550 dni 

Warunki płatności: przelew w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia zamawiającemu 

prawidłowej faktury wraz z dokumentami odbiorowymi 



 

 

 

2. OFERTA nr 2 

Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe „Budopol – Poznań” Sp. z o. o.  

ul. Wiktora Jankowskiego 12 

61 – 248 Poznań 

Cena brutto: 36 000 000,00 zł 

Deklarowany okres gwarancji: 72 miesiące od daty odbioru 

Termin wykonania zamówienia: 550 dni 

Warunki płatności: przelew w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia zamawiającemu 

prawidłowej faktury wraz z dokumentami odbiorowymi 

 

3. OFERTA nr 3 

DEMIURG Construction Sp. z o. o. Sp. k.  

ul. Górnicza 2/143A 

60 – 107 Poznań  

Cena brutto: 30 555 660,00 zł 

Deklarowany okres gwarancji: 72 miesiące od daty odbioru 

Termin wykonania zamówienia: 550 dni 

Warunki płatności: przelew w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia zamawiającemu 

prawidłowej faktury wraz z dokumentami odbiorowymi 

 
5. Warunki płatności zostały określone we wzorze umowy. 

 

6. Zgodnie z dyspozycją art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca w 

terminie 3 dni od dnia zamieszczenia poniższej informacji przekazuje Zamawiającemu 

oświadczenie w formie oryginału o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień 

publicznych 
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