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        Wykonawcy 
        (wszyscy zainteresowani) 
 
 
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 
 

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r 
poz. 1843 ze zm.) informuje się, że w dniu 17.07.2020 o godzinie 12:00 na otwarciu ofert                                
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: „Remont nawierzchni na 
boiskach sportowych w Kompleksie sportowo – rekreacyjnym Syrenka w Parku Olszyna”, obecni 
byli w imieniu Zamawiającego: M. Kozłowski, O. Pełka, R. Banasiuk.  Z ramienia Oferentów nikt nie 
był obecny. 
 
Podano do wiadomości następujące  informacje: 
 

1. Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia kwotę:  
580 000,00 złotych brutto. 

2. Lista ofert: 
  
 
Oferta nr 1 – złożona przez: Gardenia Sport Sp. z o. o.,  ul. Kłobucka 13, 02-699 Warszawa 
 
dane o warunkach oferty 
 

➢ Cena oferty: 486 508,84 zł 
➢ Długość okresu gwarancji: 72 miesiące   

 
 
Oferta nr 2 – złożona przez: Supreme Sport Sp. z o.o.,  ul. Płocka 15c/23, 01-231 Warszawa 
 
dane o warunkach oferty 
 

➢ Cena oferty: 761 572,87 zł 
➢ Długość okresu gwarancji: 72 miesiące 

 
 
Oferta nr 3 – złożona przez: Prestige – Invest Sp. z o.o. , ul. Słoneczna 73, 81-605 Gdynia 
 
dane o warunkach oferty 
 

➢ Cena oferty: 518 376,12 zł 
➢ Długość okresu gwarancji: 72 miesiące 

 
 
 
 



Oferta nr 4 – złożona przez: Activa Longin Witkowski, ul. Narutowicza 53 lok. 6, 90-130 Łódź 
 
dane o warunkach oferty 
 

➢ Cena oferty: 869 610,00 zł 
➢ Długość okresu gwarancji: 72 miesiące 

 
 
 
Oferta nr 5 – złożona przez: Eversport Sp. z o.o., ul. Kiersnowskiego 18 /45, 03-161 Warszawa 
 
dane o warunkach oferty 
 

➢ Cena oferty: 635 337,24 zł 
➢ Długość okresu gwarancji: 72 miesiące 

 
 
Oferta nr 6 – złożona przez: ZIEL-BUD Sp. z o.o. Sp. K. , ul. Mehoffera 122, 03-158 Warszawa 
 
dane o warunkach oferty 

➢ Cena oferty: 644 198,25 zł 
➢ Długość okresu gwarancji: złożona przez: 72 miesiące 

 
Oferta nr 7 – złożona przez: AK Sport Andrzej Gniado, ul. Lipowa 7, 05-079 Okuniew, 
dane o warunkach oferty 
 

➢ Cena oferty: 571 780,26 zł 
➢ Długość okresu gwarancji: 72 miesiące 

 
 
Przedstawione po otwarciu ofert informacje zostały odnotowane w protokole postępowania. 
 
 
 
Pouczenie: 
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczania na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 uPzp, 
przekaże Zamawiającemu w formie pisemnej oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp – wg zał. Nr 4 do SIWZ wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca 
może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia. 


