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INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

w dniu 22 grudnia 2016r. 
 

 

 
Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Serwisowanie, 

konserwacja i przegląd instalacji zamontowanych w budynku przy al. Niepodległości 34  

w Poznaniu: 
1. Sygnalizacji Pożaru, Dźwiękowego Systemu Ostrzegania, 

2. elektrycznej, teletechnicznej, 
3. wentylacyjnej, ciepłowniczej, chłodniczej, wodociągowej i kanalizacyjnej”. 

 

 
 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 817.759,47 zł brutto  
 część I – 309.100,23 zł,  

 część II – 281.688,45 zł,  

 część III – 226.970,79 zł. 

 

 

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia  
1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.  

 
 

Warunki płatności: 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 
 

 

Część I – Serwisowanie, konserwacja i przegląd instalacji: Sygnalizacji Pożaru, Dźwiękowego Systemu 
Ostrzegania w budynku przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu. 

 
 

Zbiorcze zestawienie ofert: 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

Kryteria oceny ofert 

Cena brutto 

(waga 60%) 

Czas reakcji na 

zgłoszenie awarii  
(waga 40%) 

1 
IB SYSTEMS Sp. z o.o. 

ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 290 
60-406 Poznań 

279.210,00 zł 

maksymalnie do  
1 godziny, liczony od 

momentu zgłoszenia 
awarii przez 

Zamawiającego 

do chwili podjęcia działań 
przez Wykonawcę 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



Część II – Serwisowanie, konserwacja i przegląd  instalacji: elektrycznej i teletechnicznej w budynku 

przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu. 

 

Zbiorcze zestawienie ofert: 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

Kryteria oceny ofert 

Cena brutto 
(waga 60%) 

Czas reakcji na 

zgłoszenie awarii  

(waga 40%) 

1 
IB SYSTEMS Sp. z o.o. 

ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 290 
60-406 Poznań 

253.380,00 zł 

maksymalnie do  

1 godziny, liczony od 
momentu zgłoszenia 

awarii przez 
Zamawiającego 

do chwili podjęcia działań 
przez Wykonawcę 

 

 

Część III – Serwisowanie, konserwacja i przegląd instalacji: wentylacyjnej, ciepłowniczej, chłodniczej, 

wodociągowej i kanalizacyjnej w budynku przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu. 

Brak ofert. 

 

 
 

 
 

Podpisy członków komisji:  

 

Przewodniczący Komisji: Grzegorz Olszak  

Sekretarz Komisji: Maciej Hoffman   

Członek Komisji: Małgorzata Polaczyk-Badzińska   

 

 
 

UWAGA: 
Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 

Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), Zamawiający zamieszcza niezwłocznie informacje z otwarcia ofert  na 

stronie internetowej. 
 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, Wykonawcy przekazują Zamawiającemu w 
formie pisemnej wypełniony Załącznik nr 2C do SIWZ (Oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej) w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego 
na stronie internetowej powyższych informacji. 


