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WP.042.3.2020        Konin, dnia  27.10.2020 r. 

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na: 

Nadzór inwestorski nad rozbudową i przebudową „Domu Zemełki”, w ramach zadania 
inwestycyjnego „Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie 

oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie” 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający 
przekazuje następujące informacje dotyczące: 

1. kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 

251 799,32 zł brutto. 

2. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu 
wykonania zamówienia, okresu gwarancji, warunków płatności: 

 

Numer 

oferty 

Nazwa 
wykonawcy 

Adres wykonawcy 
Cena ofertowa 

brutto 

Termin 
wykonania 
zamówienia 
publicznego 

Okres 

gwarancji 

Warunki  

płatności 

1 

Agencja 
Inwestycyjna 

TERRA Sp. z o.o.  
i Wspólnicy Sp. 
komandytowa 

ul. Botaniczna 24/3 
60-586 Poznań 170 970,00 

od dnia zawarcia 

umowy do czasu 

zakończenia robót 

budowlanych 

objętych nadzorem, 

planowanego w 

terminie do dnia 17 

grudnia 2021 r. 

––––– 
Zgodnie  
z SIWZ 

2 

B&ES 
Michał 

Leszczyński 

Wodna 7,  
87-152 Pigża 91 000,00 

od dnia zawarcia 

umowy do czasu 

zakończenia robót 

budowlanych 

objętych nadzorem, 

planowanego w 

terminie do dnia 17 

grudnia 2021 r. 

––––– 
Zgodnie  
z SIWZ 

3 
RENOVO 

Piotr Piątek 

ul. Tysiąclecia 
10/11 

87-200 Wąbrzeźno 
159 797,05 

od dnia zawarcia 

umowy do czasu 

zakończenia robót 

budowlanych 

objętych nadzorem, 

planowanego w 

terminie do dnia 17 

grudnia 2021 r. 

––––– 
Zgodnie  
z SIWZ 

4 MBI Sp. z o.o. 
Wojskowa 11,  

87-800 Włocławek 118 080,00 

od dnia zawarcia 

umowy do czasu 

zakończenia robót 

budowlanych 

objętych nadzorem, 

planowanego w 

terminie do dnia 17 

grudnia 2021 r. 

––––– 
Zgodnie  
z SIWZ 

 

Zamawiający przypomina, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, Wykonawca, w terminie 3 dni 

od zamieszczenia ww. informacji na stronie internetowej, przekazuje Zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,  

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. 

Z a t w i e r d z i ł  
z up. Prezydenta Miasta Konina  

/-/ Joanna Torchała  
Kierownik Wydziału Prawnego i Zamówień Publicznych 


