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Zakład Ubezpieczeń Społecznych                                                                                                                                                       Ostrów Wielkopolski, 1 kwietnia 2019 r. 
Oddział w Ostrowie Wielkopolskim 
ul. Wysocka 1b 
63-400 Ostrów Wielkopolski 
 

260000/271/05/2019-ZAP 

 
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych, określonych jako 

„Dostosowanie budynku do przepisów p.poż. w budynku Oddziału ZUS 
w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Kościelna 18” 

oraz „Adaptacja pomieszczeń na salę szkoleniową dla CSZ 
w budynku Oddziału ZUS w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Wysocka 1 b” 

- informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
- Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) 1) 

 

Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - 1.069.271,78 zł., w tym na: 
1. sfinansowanie „Części 1” zamówienia - wykonanie robót budowlanych, określonych jako „Dostosowanie budynku do przepisów p.poż. w budynku 

Oddziału ZUS w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Kościelna 18” - 671.820,47 zł, 
2. sfinansowanie „Części 2” zamówienia - wykonanie robót budowlanych, określonych jako „Adaptacja pomieszczeń na salę szkoleniową dla CSZ w budynku 

Oddziału ZUS w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Wysocka 1 b” - 397.451,31 zł. 

Poz Numer
oferty 

Nazwa (firma) 
oraz adres wykonawcy Cena Termin wykonania 

zamówienia Okres gwarancji Warunki płatności 

I Zestawienie ofert: „Część 1” zamówienia - wykonanie robót budowlanych, określonych jako „Dostosowanie budynku do przepisów p.poż. 
w budynku Oddziału ZUS w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Kościelna 18” 

I.1 1 
APE-LP Sp. z o.o. 
ul. Wały Piastowskie 1/1508 
80-855-Gdańsk 

658.680,12 zł. 

Oferowany termin 
wykonania zamówienia 

- identyczny z wymaganym
przez zamawiającego. 

Oferowany okres 
gwarancji jakości  

- 60 miesięcy. 

Oferowane warunki 
płatności - identyczne 
z wymaganymi przez 

zamawiającego. 

I.2 2 

DOMAR 
Budownictwo Architektura Sp. z o.o. Sp. k. 
ul Strumykowa 30 
63-400 Ostrów Wielkopolski 

782.318,83 zł. 

Oferowany termin 
wykonania zamówienia 

- identyczny z wymaganym
przez zamawiającego. 

Oferowany okres 
gwarancji jakości  

- 60 miesięcy. 

Oferowane warunki 
płatności - identyczne 
z wymaganymi przez 

zamawiającego. 
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I.3 3 
Her - Ow Sp. z o.o. 
ul. Wybickiego 6 
61-529 Poznań 

572.897,98 zł. 

Oferowany termin 
wykonania zamówienia 

- identyczny z wymaganym
przez zamawiającego. 

Oferowany okres 
gwarancji jakości  

- 60 miesięcy. 

Oferowane warunki 
płatności - identyczne 
z wymaganymi przez 

zamawiającego. 

I.4 4 

1. Leszek Ciesielski 
„CIESIELSKI LESZEK 
P.U.B. CEBUD CIESIELSKI” 
ul. Staroprzygodzka 117 
63-400 Ostrów Wielkopolski 

2. Tomasz Ciesielski 
„CIESIELSKI TOMASZ  
P.U.B. CEBUD CIESIELSKI” 
ul. Staroprzygodzka 117 

63-400 Ostrów Wielkopolski 
- wspólnicy w spółce cywilnej: 
P.U.B. CEBUD CIESIELSKI s.c. 
L. Ciesielski, T. Ciesielski 
ul. Staroprzygodzka 117 
63-400 Ostrów Wielkopolski 

749.533,82 zł. 

Oferowany termin 
wykonania zamówienia 

- identyczny z wymaganym
przez zamawiającego. 

Oferowany okres 
gwarancji jakości  

- 60 miesięcy. 

Oferowane warunki 
płatności - identyczne 
z wymaganymi przez 

zamawiającego. 

II Zestawienie ofert: „Część 2” zamówienia - wykonanie robót budowlanych, określonych jako „Adaptacja pomieszczeń na salę szkoleniową dla CSZ 
w budynku Oddziału ZUS w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Wysocka 1 b” 

II.1 2 

DOMAR 
Budownictwo Architektura Sp. z o.o. Sp. k. 
ul Strumykowa 30 
63-400 Ostrów Wielkopolski 

352.953,03 zł. 

Oferowany termin 
wykonania zamówienia 

- identyczny z wymaganym
przez zamawiającego. 

Oferowany okres 
gwarancji jakości  

- 60 miesięcy. 

Oferowane warunki 
płatności - identyczne 
z wymaganymi przez 

zamawiającego. 

II.2 3 
Her - Ow Sp. z o.o. 
ul. Wybickiego 6 
61-529 Poznań 

527.372,82 zł. 

Oferowany termin 
wykonania zamówienia 

- identyczny z wymaganym
przez zamawiającego. 

Oferowany okres 
gwarancji jakości  

- 60 miesięcy. 

Oferowane warunki 
płatności - identyczne 
z wymaganymi przez 

zamawiającego. 

II.3 4 

1. Leszek Ciesielski 
„CIESIELSKI LESZEK 
P.U.B. CEBUD CIESIELSKI” 
ul. Staroprzygodzka 117 
63-400 Ostrów Wielkopolski 

355.388,75 zł. 

Oferowany termin 
wykonania zamówienia 

- identyczny z wymaganym
przez zamawiającego. 

Oferowany okres 
gwarancji jakości  

- 60 miesięcy. 

Oferowane warunki 
płatności - identyczne 
z wymaganymi przez 

zamawiającego. 
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2. Tomasz Ciesielski 
„CIESIELSKI TOMASZ  
P.U.B. CEBUD CIESIELSKI” 
ul. Staroprzygodzka 117 

63-400 Ostrów Wielkopolski 
- wspólnicy w spółce cywilnej: 
P.U.B. CEBUD CIESIELSKI s.c. 
L. Ciesielski, T. Ciesielski 
ul. Staroprzygodzka 117 
63-400 Ostrów Wielkopolski 

Informacja dodatkowa: 
1) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  

- Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) - zobowiązany jest przekazać zamawiającemu oświadczenie 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w jej art. 24 ust. 1 pkt 23 (wzór oświadczenia stanowi załącznik 
nr 3 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wraz ze złożeniem oświadczenia, 
wykonawca może przedstawić dowody (złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje) potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą 
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 


