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BZP-U/2022/TK 

 

Gdańsk 29.07.2022 r. 

 

                                                

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 

 

dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art.275 ustawy z dnia 11 września 2019 

r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.),zwanej dalej „ustawą”: pn. Budowa dwóch 

placów zabaw.  

 

Część 1 – Zmieniamy dzielnicę sprawdź swoją ulicę (Bergiela, Cedrowa, Porębskiego, Przemyska + zmiany 

przy szkołach w dzielnicy) w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 – urządzenie zabawowe przy ul. 

Cedrowej. 

 

1. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, na podstawie 

art. 222 ust. 5 ustawy Pzp, udostępnia informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu. 

 

2. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie zamówienia wynosi: 122 099,06 zł. brutto. 

Nazwy albo imiona i nazwiska oraz siedziby lub miejsca prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsca 

zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte wraz z cenami, minimalnymi okresami gwarancji jakości 

i terminami przedłużenia minimalnego okresu gwarancji jakości: 

 

Numer 

oferty 

Nazwy albo imiona i nazwiska oraz 

siedziby lub miejsca prowadzonej 

działalności 

gospodarczej albo miejsca 

zamieszkania wykonawców 

Całkowita cena 

brutto PLN 

 

Przedłużenie 

minimalnego 

okresu gwarancji 

jakości o 

Minimalny okres 

gwarancji jakości 

1. TRAKT spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością spółka 

komandytowa  

ul. Równa 17D, 80-067 Gdańsk 

NIP 5833162692 

 

200 490,00 

 

 

o 24 miesiące 

 

36 miesięcy od 

wystawienia 

Świadectwa Przejęcia 

Przedmiotu Umowy 
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dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art.275 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.),zwanej dalej „ustawą”: pn. Budowa 

dwóch placów zabaw.  

Część 2 - Stadionowa strefa relaksu (siłownia pod chmurką) w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021. 

 

1. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, na podstawie 

art. 222 ust. 5 ustawy Pzp, udostępnia informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu. 

 

2. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie zamówienia wynosi: 171 765,00 zł. brutto. 

Nazwy albo imiona i nazwiska oraz siedziby lub miejsca prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsca 

zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte wraz z cenami, minimalnymi okresami gwarancji jakości 

i terminami przedłużenia minimalnego okresu gwarancji jakości: 

 

Numer 

oferty 

Nazwy albo imiona i nazwiska oraz 

siedziby lub miejsca prowadzonej 

działalności 

gospodarczej albo miejsca 

zamieszkania wykonawców 

Całkowita cena 

brutto PLN 

 

Przedłużenie 

minimalnego 

okresu gwarancji 

jakości o 

Minimalny okres 

gwarancji jakości 

1. TRAKT spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością spółka 

komandytowa  

ul. Równa 17D, 80-067 Gdańsk 

NIP 5833162692 

 

183 270,00 

 

o 24 miesiące 

 

36 miesięcy od 

wystawienia Świadectwa 

Przejęcia Przedmiotu 

Umowy 

 


