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OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

 

„Dostawa dwóch samolotów tłokowych – jednosilnikowego i wielosilnikowego, na 
potrzeby szkolenia lotniczego studentów specjalności pilotaż statków powietrznych 
Politechniki Poznańskiej”. 
 
 

Politechnika Poznańska uprzejmie zawiadamia, że przetarg nieograniczony dotyczący 

niniejszego postępowania został rozstrzygnięty w Pakiecie 1 i 2.  

 
Do upływu terminu składania ofert, złożono: 
 
 
PAKIET NR I:   
 
1. GB AIRCRAFT Sp. z o.o., UL. LUDWIKA NARBUTTA 83/13C, 02-524 WARSZAWA 
 
Łączna kwota netto: 2 360 000,00 zł, 
(słownie dwa miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych i zero groszy) 
powiększona o podatek VAT o stawce 23%, tj. w wysokości 542 800,00 zł, 
(słownie: pięćset czterdzieści dwa tysiące osiemset złotych i zero groszy), 
brutto wynosi 2 902 800,00 zł, 
(słownie: dwa miliony dziewięćset dwa tysiące osiemset złotych i zero groszy) 
 

Kryteria oceny ofert:   
Cena: 60,00 pkt 
Warunki gwarancji  na  silnik: 60 miesięcy  -  40,00 pkt 
RAZEM: 100,00 pkt 

 
Zamawiający udzieli zamówienia firmie: GB AIRCRAFT Sp. z o.o., UL. LUDWIKA NARBUTTA 
83/13C, 02-524 WARSZAWA jako spełniająca wymagania Zamawiającego.  
 
Umowa zostanie podpisana w najbliższym dogodnym terminie, jednak nie wcześniej niż: 
12.07.2021 
 
 
PAKIET NR II:  
 
1. GB AIRCRAFT Sp. z o.o., UL. LUDWIKA NARBUTTA 83/13C, 02-524 WARSZAWA 
 
Łączna kwota netto: 3 820 000,00 zł, 
(słownie trzy miliony osiemset dwadzieścia tysięcy złotych i zero groszy), 
powiększona o podatek VAT o stawce 23%, tj. w wysokości 878 600,00 zł, 
(słownie: osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset złotych i zero groszy), 
brutto wynosi 4 698 600,00 zł, 
(słownie: cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset złotych i zero groszy) 
 

Kryteria oceny ofert:   
Cena: 60,00 pkt 
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Warunki gwarancji  na płatowiec: 36 miesięcy  -  40,00 pkt 
RAZEM: 100,00 pkt 

 
Zamawiający udzieli zamówienia firmie: GB AIRCRAFT Sp. z o.o., UL. LUDWIKA NARBUTTA 
83/13C, 02-524 WARSZAWA jako spełniająca wymagania Zamawiającego.  
 
Umowa zostanie podpisana w najbliższym dogodnym terminie, jednak nie wcześniej niż: 
12.07.2021 
 
 
2. JB INVESTMENTS Sp. z o.o., UL. REDUTOWA 10, 01-103 WARSZAWA 
 
Łączna kwota netto przedmiotu zamówienia: 3 878 547,97 zł, (słownie trzy miliony osiemset 
siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści siedem złotych dziewięćdziesiąt siedem 
groszy)  
powiększona o podatek VAT o stawce 23%, tj. w wysokości 892 066,03 zł,  
(słownie: osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt sześć złotych trzy grosze),  
Brutto wynosi 4 770 614,00 zł, (słownie: cztery miliony siedemset siedemdziesiąt tysięcy 
sześćset czternaście złotych zero groszy). 
 

Kryteria oceny ofert:   
Cena: 59,09 pkt 
Warunki gwarancji  na płatowiec: 36 miesięcy  -  40,00 pkt 
RAZEM: 99,09 pkt 
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