
Płock, dnia 3 kwietnia 2017 r.

WZP. 271.1.34.2017.AR

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego: „Remont instalacji wentylacji mechanicznej bloku
żywieniowego w Przedszkolu nr 37 w Płocku”.

Zamawiający  Gmina  Miasto  Płock,  na  podstawie art.  86  ust.  5  ustawy  Prawo  zamówień

publicznych (Dz. U z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami) informuje:

1. kwota, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia: 191.676,07 zł

2. wykonawcy którzy złożyli oferty:

1) BMB Budownicto sp. z o.o. sp. k., ul. Wojska Polskiego 34/9, 09-500 Gostynin

cena oferowana brutto: 257.070,00 zł 

termin realizacji: 

1)Przekazanie  placu  budowy –  do  dnia  12.06.2017 r. Przekazanie  placu  budowy nastąpi
protokołem zdawczo-odbiorczym.
2) Rozpoczęcie robót budowlanych – nie wcześniej niż w dniu 12.06.2017 r.
3) Zakończenie robót budowlanych – do 18.08.2017 r.

gwarancja: 60 miesięcy

2) Zakład Produkcyjno – Usługowy KLIMA -WENT sp. j., M. Obrębski, K. Kluska,

ul. Sierpecka 1 M, 09-402 Płock

cena oferowana brutto: 214.020,00 zł 

termin realizacji: 

1)Przekazanie  placu  budowy –  do  dnia  12.06.2017 r. Przekazanie  placu  budowy nastąpi
protokołem zdawczo-odbiorczym.
2) Rozpoczęcie robót budowlanych – nie wcześniej niż w dniu 12.06.2017 r.
3) Zakończenie robót budowlanych – do 18.08.2017 r.

gwarancja: 60 miesięcy

   



3) Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Konsultingowe SANIVEST Magdalena Radzka,

ul. Rydygiera 27 b/15, 87-100 Toruń

cena oferowana brutto: 207.568,32 zł 

termin realizacji: 

1)Przekazanie  placu  budowy –  do  dnia  12.06.2017 r. Przekazanie  placu  budowy nastąpi
protokołem zdawczo-odbiorczym.
2) Rozpoczęcie robót budowlanych – nie wcześniej niż w dniu 12.06.2017 r.
3) Zakończenie robót budowlanych – do 18.08.2017 r.

gwarancja: 60 miesięcy

4) Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe SAWENT, Maciej Sawicki,

ul. Zachodnia 57, 05-816 Opacz

cena oferowana brutto: 337.708,80 zł 

termin realizacji: 

1)Przekazanie  placu  budowy –  do  dnia  12.06.2017 r. Przekazanie  placu  budowy nastąpi
protokołem zdawczo-odbiorczym.
2) Rozpoczęcie robót budowlanych – nie wcześniej niż w dniu 12.06.2017 r.
3) Zakończenie robót budowlanych – do 18.08.2017 r.

gwarancja: 60 miesięcy

5) Clima Hit sp. z o.o. sp. k., ul. Chabrowa 31 A, 09-402 Płock

cena oferowana brutto: 184.500,00 zł 

termin realizacji: 

1)Przekazanie  placu  budowy –  do  dnia  12.06.2017 r. Przekazanie  placu  budowy nastąpi
protokołem zdawczo-odbiorczym.
2) Rozpoczęcie robót budowlanych – nie wcześniej niż w dniu 12.06.2017 r.
3) Zakończenie robót budowlanych – do 18.08.2017 r.

gwarancja: 60 miesięcy

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w

terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.

86  ust.  5  ustawy  Pzp,  przekazuje  Zamawiającemu  oświadczenie  o  przynależności  lub

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt

23 ustawy Pzp. 

Wraz  ze  złożeniem  oświadczenia,  Wykonawca  może  przedstawić  dowody,  że  powiązania

z innym wykonawcą nie  prowadzą do zakłócenia  konkurencji  w postępowaniu  o  udzielenie

zamówienia – Wzór oświadczenia w załączeniu.

 Z up. Prezydenta Miasta Płocka
Dagmara Bednarska

Dyrektor
Wydziału Zamówień Publicznych



           

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI
DO GRUPY KAPITAŁOWEJ W TRYBIE ART. 24 UST. 11    

USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Nazwa Wykonawcy ......................................................................................................

Adres Wykonawcy .......................................................................................................

Numer tel./Fax.  ..........................................................................................................

Przystępując  do  przetargu  nieograniczonego  na:„Remont  instalacji  wentylacji
mechanicznej bloku żywieniowego w Przedszkolu nr 37 w Płocku”
  
oświadczam,   iż   nie  przynależę  do  grupy  kapitałowej*/przynależę*  do  tej  samej  grupy
kapitałowej z ………………………………………………………………………………………………………...

data: ..................................

                                                                                       Podpis:
                                                                     (upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

*niepotrzebne skreślić.


