
Płock, dnia  18.03.2019 roku        
WZP.271.1.26.2019.AS

      
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

Dotyczy:  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego pn:  Sukcesywne
wykonywanie i dostawa druków  i formularzy urzędowych oraz papieru firmowego
na potrzeby Urzędu Miasta Płocka w 2019 roku.

Zamawiający Gmina Miasto Płock na podstawie art. 86 ust. 5  Pzp (Dz. U z 2018 r., poz.
1986 ze zm.) informuje:
1. kwota, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia:część I – 74.293,03  zł
brutto, część II – 4.495,72 zł brutto.
2. w postępowaniu wpłynęły 3 oferty:

1) Mediakolor Osieccy Sp. J., ul. Podchorążych 11, 09-407 Płock
część II
cena ofertowa brutto – 6.525,15 zł brutto, 
termin realizacji zamówienia cząstkowego  - 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

2)  REMI-B  Spółka  Jawna  Krzysztof  Boiński  i  Adam  Krokowski,  ul.  Strażacka  35,
43-382 Bielsko-Biała
część I 
cena ofertowa brutto – 57.357,36 zł brutto, 
termin realizacji zamówienia cząstkowego  - 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia,

część II
cena ofertowa brutto – 10.036,80 zł brutto, 
termin realizacji zamówienia cząstkowego  - 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

3) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „DRUKARNIA” Sp. z o.o., ul. Piastowska
96a, 09-200 Sierpc

część I 
cena ofertowa brutto – 78.276,22 zł brutto, 
termin realizacji zamówienia cząstkowego  - 9 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia,

część II
cena ofertowa brutto – 5.313,60 zł brutto, 
termin realizacji zamówienia cząstkowego  - 9 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na
stronie  internetowej  informacji,  o  których 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.

       Z upoważnienia Prezydenta Miasta Płocka
                                                                                                     Krzysztof Krakowski
                                                                                                   Sekretarz Miasta Płocka



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 pn:  Sukcesywne wykonywanie i  dostawa

druków  i formularzy urzędowych oraz papieru firmowego na potrzeby Urzędu Miasta

Płocka w 2019 roku część ……….

oświadczam,  iż  przynależę/nie przynależę* do grupy kapitałowej z wykonawcami biorącymi

udział w postępowaniu.

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

                                                                                   …...............................
                                                                     (podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

           


