
WZP. 271.1.3.2020.AK                   Płock, dn. 13.02.2020 r.    

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dot:  przetargu  nieograniczonego  pn:  Budowa  placu  zabaw  wraz  z  siłownią  pod

chmurką przy ul. Borowickiej w Płocku na działkach o nr ewidencyjnych: 2030/1,

2032/9, 2032/10, 2033/1 obręb nr 1 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „ Plac

zabaw  z siłownią pod chmurką przy ul. Borowickiej – Budżet Obywatelski”.

  w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Parcele wraz  z brakującą infrastrukturą”.

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

publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r poz. 1843) informuje:

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

637 000,00 zł zł brutto.

2)  do  upływu  terminu  składania  ofert.  tj  do  dnia  13.02.2020  r.  do  godz.  12.00  do

Zamawiającego wpłynęły 4 oferty:

Oferta nr 1

Royal Play Łukasz Piotrowski

ul. Przedszkolna 4/30, 07-320 Małkinia Górna

Cena oferowana brutto – 828 120,70 zł

Gwarancja 60 miesięcy

Oferta nr 2

Sorted Sp. z o. o. 

Chyliczki, ul. Wschodnia 27 B, 05-500 Piaseczno

Cena oferowana brutto – 942 000,00 zł

Gwarancja 60 miesięcy



Oferta nr 3 

Baobab Marek Brandys

ul. Swarzewska 50/20,01-821 Warszawa

Cena oferowana brutto – 770 362,00 zł

Gwarancja 60 miesięcy

Oferta nr 4

Ada Light Sp. z o.o.

Budy Kozickie 56, 09-500 Gostynin

Cena oferowana brutto – 827 000,00 zł

Gwarancja 60 miesięcy

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,  przekazuje

Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia,

Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Załączniki:

1) Oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej. 

       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.: Budowa placu zabaw wraz z siłownią

pod  chmurką  przy  ul.  Borowickiej  w  Płocku  na  działkach  o  nr  ewidencyjnych:

2030/1, 2032/9, 2032/10, 2033/1 obręb nr 1 w ramach zadania inwestycyjnego pn.

„ Plac zabaw  z siłownią pod chmurką przy ul. Borowickiej – Budżet Obywatelski” w

ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Parcele wraz  z brakującą infrastrukturą”

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

udział w postępowaniu.

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

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

* niewłaściwe skreślić


