
 

 
UAP/PN/12/2020       Poznań, 21 stycznia 2022 r. 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego 

 

Przedmiot zamówienia:  

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

ozn. UAP/PN/12/2020  

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 Prawo zamówień publicznych, Uniwersytet Artystyczny im. 

Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu przekazuje informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w 

postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa, 

nadbudowa i rozbudowa zespołu budynków przy ul. Szyperskiej 8 w Poznaniu” ozn. UAP/PN/12/2020 

 
1. Lista złożonych w terminie i otwartych ofert: 

 

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 

 

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  

 



 

 
 

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 

 

 

2. PUNKTACJA: 

 

Numer 

oferty 

Nazwa (firmy) i adres 

Wykonawcy 
Cena brutto Gwarancja 

Punktacja 

łączna 

1. Firma Budowlana Dota  
Sp. z o. o. Sp. k.  
ul. Perzycka 22  
60 – 182 Poznań  

54,84 pkt 40 pkt 94,84 pkt 

2. Przedsiębiorstwo Budowlano 

– Usługowe „Budopol – 

Poznań” Sp. z o. o.  

ul. Wiktora Jankowskiego 12  

61 – 248 Poznań 

50,93 pkt 40 pkt 90,93 pkt 

3. DEMIURG Construction  

Sp. z o. o. Sp. k.  

ul. Górnicza 2/143A  

60 – 107 Poznań  

60 pkt 40 pkt 100 pkt 

 

 

3. W prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę: 

 

Numer 

oferty 

Nazwa (firmy) i adres 

Wykonawcy 
Cena brutto Gwarancja 

Punktacja 

łączna 

3. DEMIURG 

Construction  

Sp. z o. o. Sp. k.  

ul. Górnicza 2/143A  

60 – 107 Poznań 

 

30 555 660,00 zł 

 

72 m-ce 100 pkt 

 

 



 

 
4. UZASADNIENIE WYBORU OFERTY: 

 
Oferta Wykonawcy:   

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

ul. Górnicza 2/143A  
60 – 107 Poznań,  
odpowiada wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w 
bilansie przyjętych kryteriów 
1) cena  – waga 60 % 
2) gwarancja – waga 40 % 

Jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w postępowaniu (przyznano najwyższą liczbę punktów – 100 

pkt.) 

5. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu została zastosowana procedura 

wynikająca z art. 24 aa ustawy Prawo zamówień publicznych (tzw. procedura odwrócona). 

6. Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów. 

7. Warunki płatności zostały określone we wzorze umowy. 

8. Umowa z wybranym wykonawcą zawarta zostanie zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Ustawy 

Prawo zamówień publicznych w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania 

niniejszego zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej. 
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