
    

WP.271.1.2020               Wykonanie placów zabaw na terenie miasta Konina w ramach zadań inwestycyjnych: "Zabawa bez barier - 

Place zabaw dla osób niepełnosprawnych - rozbudowa, dostosowanie i montaż urządzeń integracyjnych na ogólnodostępnych 

placach zabaw na os. Zatorze w Koninie (KBO)"; "Radość i zabawa z Kosmatkiem - budowa integracyjnego placu zabaw dla dzieci 

przy Przedszkolu nr 1 w Koninie (KBO)" 

MJ 

WP.271.1.2020                                                                               Konin, dnia  07.02.2020 r. 

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na: 

Wykonanie placów zabaw na terenie miasta Konina w ramach zadań inwestycyjnych: "Zabawa bez 

barier - Place zabaw dla osób niepełnosprawnych - rozbudowa, dostosowanie i montaż urządzeń 

integracyjnych na ogólnodostępnych placach zabaw na os. Zatorze w Koninie (KBO)"; "Radość i zabawa 

z Kosmatkiem - budowa integracyjnego placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu nr 1 w Koninie (KBO)" 

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przekazuje następujące informacje dotyczące: 

1. kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 

176.460,00 zł,  w tym:  

 Zadanie I  -  80.770,00 zł (brutto), 

 Zadanie II – 95.690,00 zł (brutto), 

2. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania 

zamówienia, okresu gwarancji, warunków płatności:  
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ZADANIE  I 

1 

Konsorcjum: 

1.Biuro Regionalne 

JORDAN 

Jolanta Pędzisz 

2.BMJ EQUIP 

Mariusz Śliwiński 

 
ul. Szymanowskiego  15 

lok. 3 

87-100 Toruń 
------------------------------ 

Czemlewo 40 

86-070 Dąbrowa 
Chełmińska 

 

120.494,10 
Wymagany termin  

 30 czerwca 2020 r.; 

(skrócenie o 28 dni) 

5 lat (wydłużenie 
wymaganego okresu 

gwarancji  o 2 lata) 

 

Zgodnie 

 z SIWZ 

(projekt 
umowy) 

2 

  

 

WERAN  Sp. z o.o.  

   
ul. Nowodworska 12/9 

54-433  Wrocław 

 
109.470,00 

Wymagany termin  

 30 czerwca 2020 r.; 
(skrócenie o 28 dni) 

5 lat (wydłużenie 

wymaganego okresu 
gwarancji  o 2 lata) 

Zgodnie              
z SIWZ 

(projekt 

umowy) 

3 

  

ZUH  AGROMAX 

Piotr Zbyszewski 

   

Wola Podłężna  

ul. Sosnowa 13 
62-510 Konin 

 

132.074,30 
Wymagany termin  

 30 czerwca 2020 r.; 

(skrócenie o 28 dni) 

5 lat (wydłużenie 
wymaganego okresu 

gwarancji  o 2 lata) 

Zgodnie                  

z SIWZ 

(projekt 
umowy) 

ZADANIE  II 

1 

  

ZUH  AGROMAX 

Piotr Zbyszewski 

   
Wola Podłężna  

ul. Sosnowa 13 

62-510 Konin 
 

167.378,40 

Wymagany termin  

 30 czerwca 2020 r.; 
(skrócenie o 28 dni) 

5 lat (wydłużenie 

wymaganego okresu 
gwarancji  o 2 lata) 

Zgodnie                      
z SIWZ 

(projekt 

umowy) 

Zamawiający przypomina, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia ww informacji na stronie 

internetowej, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy (dotyczy ZADANIA I). W zakresie ZADANIA II w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta, 

zatem Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww oświadczenia.                                   

                                                                                                                  z up. Prezydenta Miasta Konina  

                                                                                                                              /-/ Joanna Torchała 

                                                                                                                                     Kierownik  

                                                                                                    Wydziału Prawnego i Zamówień Publicznych 


