
Ogłoszenie nr 550238456-N-2020 z dnia 26-11-2020 r.

Poznań: „Adaptacja klatki schodowej, pomieszczeń w piwnicy oraz pomieszczeń sanitarnych na

pierwszym piętrze budynku przy ul. Dekana 4 w Lesznie” (w ramach zadania pn.: „Przeniesienie

siedziby Oddziału w Kościanie z al. T. Kościuszki 22 w Kościanie do obiektu przy ul. Dekana 4 w

Lesznie”) OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

nie

Informacje dodatkowe:  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Statystyczny w Poznaniu, Krajowy numer identyfikacyjny 33167100000000, ul. ul. Wojska Polskiego  27/29, 60-

624  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 27 98 200, e-mail uspoz@stat.gov.pl, faks 61 27 98 100. 

Adres strony internetowej (url): http://poznan.stat.gov.pl/ 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja rządowa terenowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  „Adaptacja klatki schodowej, pomieszczeń w piwnicy oraz pomieszczeń

sanitarnych na pierwszym piętrze budynku przy ul. Dekana 4 w Lesznie” (w ramach zadania pn.: „Przeniesienie siedziby Oddziału w Kościanie z

al. T. Kościuszki 22 w Kościanie do obiektu przy ul. Dekana 4 w Lesznie”) 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia 

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych: 

Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie

zapotrzebowania i wymagań): 

Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w budynku przy ul. Dekana 4 w Lesznie w ramach



zadania pn. Przeniesienie siedziby Oddziału w Kościanie z Al. T. Kościuszki 22 w Kościanie do obiektu przy ul. Dekana 4 w Lesznie, w zakresie

części polegającej na adaptacja klatki schodowej, pomieszczeń w piwnicy oraz pomieszczeń sanitarnych na pierwszym piętrze budynku na

podstawie załączonej dokumentacji projektowej.

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7 

Dodatkowe kody CPV:

45400000-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT: 93910.50 

Waluta: 

PLN

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna 

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp. 

III.3 Uzasadnienia wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami: 

w postępowaniu prowadzonym uprzednio z trybie przetargu nieograniczonego została przekazana jedna oferta, której treść nie odpowiadała

treści SIWZ i na tej podstawie została odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2) Pzp) a postępowanie unieważnione z art. 93 ust. 1 pkt 1) Pzp.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA: 

Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane PAN-BUD Przemysław Panasewicz,  panas394@wp.pl,  ul. Poniatowskiego 1,  64-130,  RYDZYNA, 

kraj/woj. wielkopolskie 

 
Drukuj


