
Nr sprawy: 9/AM/2017 

Poznań, dnia 22.08.2017 r. 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Akademia Muzyczna w Poznaniu na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych uprzejmie informuje, że w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane pn. 

„Roboty remontowo-instalacyjne w budynkach Akademii Muzycznej w Poznaniu, ul. Święty 

Marcin 87”, nr sprawy: 9/AM/2017, wybrano nw. oferty. 

W części 1 zamówienia wybrano ofertę złożoną przez UB Szałata Sp. z o.o., 60-232 Poznań, 

ul. Niegolewskich 10/7, z ceną 290.800,50 zł oraz gwarancją 60 miesięcy. Oferta otrzymała 

60 pkt w kryterium ceny oraz 40 pkt. w kryterium gwarancji. Łączna punktacja 100,00 pkt. 

Uzasadnienie wyboru: w części 1 zamówienia złożona została jedna oferta. Zamawiający 

może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę wynikającą ze złożonej oferty.  

W części 2 zamówienia wybrano ofertę złożoną przez MK Instal-Bud P.H.U. Mirosław Kania, 

64-520 Obrzycko, ul. Rzemieślnicza 14/1, z ceną 137.966,06 zł oraz gwarancją 60 miesięcy.  

Oferta otrzymała 60 pkt w kryterium ceny oraz 40 pkt. w kryterium gwarancji. Łączna 

punktacja 100,00 pkt. 

W części 2 zamówienia została jeszcze złożona oferta przez Inwest-Instal Maciej Ratajczak, 

62-020 Swarzędz, os. Mielżyńskiego 57, z ceną 138.571,80 zł oraz gwarancją 42 miesiące. 

Oferta otrzymała 59,73 pkt. w kryterium ceny oraz 28,00 pkt. w kryterium gwarancji. Łączna 

punktacja 87,73 pkt.  

Uzasadnienie wyboru:  najwyższa łączna ilość punktów w kryteriach wyboru określonych  

w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ. 

Wybranych Wykonawców prosimy o pilne dostarczenie projektu umowy na warunkach 

zgodnych ze złożoną ofertą. Umowa zostanie podpisana przez Zamawiającego: 

1. W części 1 zamówienia niezwłocznie, ponieważ zachodzi przesłanka, o której mowa w 

art. 94 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

2. W części 2 zamówienia w terminie, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

Otrzymują:  

1. UB Szałata Sp. z o.o., 60-232 Poznań, ul. Niegolewskich 10/7. Faks: 61 6469170. 

2. MK Instal-Bud P.H.U. Mirosław Kania, 64-520 Obrzycko, ul. Rzemieślnicza 14/1. Faks: 

61 2913520. 

3. Inwest-Instal Maciej Ratajczak, 62-020 Swarzędz, os. Mielżyńskiego 57. 

Zamieszczono: strona internetowa Zamawiającego www.amuz.edu.pl  

 

Kanclerz 

Marcin Elbanowski 


