
WZP. 271.1.88.2018.AK                   Płock, dn. 17.08.2018 r.    

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dot: przetargu nieograniczonego pn: Budowa placu zabaw, siłowni pod chmurką oraz

obiektów małej architektury na działce o nr ewid. 212, przy ul. Tokarskiej w Płocku

w ramach zadania inwestycyjnego pn. „ Plac zabaw oraz siłownia pod chmurką przy

ul. Tokarskiej – budżet obywatelski” oraz roboty budowlano - montażowe polegające

na naprawie powierzchni  poliuretanowej placu zabaw oraz urządzeń zabawowych

zamontowanych na placu zabaw przy ul. Krakówka na osiedlu Radziwie w Płocku, na

działce  o  mr  ewid.  gruntów  1328,  położonej  w  obrębie  12,  w  ramach  zadania

inwestycyjnego „Tereny zielone i parki rekreacyjne”.

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

publicznych informuje:

1) kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie w/w zamówienia wynosi:

Część I

Budowa placu zabaw, siłowni pod chmurką oraz obiektów małej architektury na działce o nr

ewid. 212, przy ul. Tokarskiej w Płocku w ramach zadania inwestycyjnego pn. „ Plac zabaw

oraz siłownia pod chmurką przy ul. Tokarskiej – budżet obywatelski” oraz roboty budowlano -

montażowe polegające na naprawie powierzchni poliuretanowej placu zabaw – 300 286,77 zł.

Część II

Roboty  budowlano  -  montażowe polegające  na naprawie  powierzchni  poliuretanowej  placu

zabaw oraz  urządzeń  zabawowych  zamontowanych  na  placu  zabaw przy  ul.  Krakówka  na

osiedlu Radziwie w Płocku, na działce o mr ewid. gruntów 1328, położonej w obrębie 12, w

ramach zadania inwestycyjnego „Tereny zielone i parki rekreacyjne” - 96 381,41 zł

2)  do  upływu  terminu  składania  ofert.  tj  do  dnia  17.08.2018  r.  do  godz.  12.00  do

Zamawiającego wpłynęła 1 oferta:

Oferta na część II -  Roboty budowlano - montażowe polegające na naprawie powierzchni

poliuretanowej placu zabaw oraz urządzeń zabawowych zamontowanych na placu zabaw przy



ul. Krakówka na osiedlu Radziwie w Płocku, na działce o mr ewid. gruntów 1328, położonej w

obrębie 12, w ramach zadania inwestycyjnego „Tereny zielone i parki rekreacyjne” 

Oferta nr 1

Activa Longin Witkowski

ul. Narutowicza 53 lok. 6

90-130 Łódź

- cena oferowana brutto 282 599,39 zł

- gwarancja 60 m-cy

- termin realizacji:

a)  zakończenie  robót  budowlanych  wraz  z  zagospodarowaniem  zielenią  i  przekazaniem

dokumentów odbiorowych - do dnia 12 grudnia 2018r.,

b) zakończenie  przedmiotu  umowy  potwierdzonego  podpisanym  protokołem  odbioru

końcowego – do dnia 22 grudnia 2018r.

 Z upoważnienia Prezydenta Miasta Płocka

   Sekretarz Miasta Płocka

      Krzysztof Krakowski




