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Informacja z otwarcia ofert

dot. postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym, na 
podstawie art. 275 pkt 2 pod nazwą „Doradztwo podatkowe, obejmujące 
doradztwo z zakresie bieżących rozliczeń podatku VAT Gminy – Miasto Płock 
oraz ocenę zasadności utworzenia grupy VAT przez jednostki organizacyjne 
Gminy – Miasto Płock”.

Zamawiający Gmina Miasto Płock na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 
11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) 
informuje, iż do upływu terminu składania ofert tj. 15.03.2022r. do godz. 10:00 wpłynęły
3 oferty:

1) B2B TAX Banach Pietrzak Sp. z o.o.
ul. Ks. J. Poniatowskiego 30/1, 40-055 Katowice
Cena ofertowa za zakres I – 95.187,24 zł brutto (12 miesięcy)
Cena oferowana za zakres II – Etap I – 6.147,54 zł brutto, 

    Etap II opcja – 3.688,77 zł brutto 
Razem zakres I i II – 105.023,55 zł brutto
Termin udzielenia odpowiedzi na przesłane przez Zamawiającego zapytania 2 dni robocze
Termin przygotowania wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oraz wniosku o wy-
danie wiążącej informacji stawkowej 5 dni roboczych
Doświadczenie koordynatora 14 lat doświadczenia

2) PricewaterhouseCoopers Polska spółka z o.o. sp.k.
ul. Polna 11, 00-633 Warszawa
Cena ofertowa za zakres I – 84.000,00 zł brutto (12 miesięcy)
Cena oferowana za zakres II – Etap I – 39.360,00 zł brutto, 

    Etap II opcja – 40.590,00 zł brutto 
Razem zakres I i II – 163.950,00 zł brutto
Termin udzielenia odpowiedzi na przesłane przez Zamawiającego zapytania 2 dni robocze
Termin przygotowania wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oraz wniosku o wy-
danie wiążącej informacji stawkowej 5 dni roboczych
Doświadczenie koordynatora 15 lat doświadczenia



3) EY Doradztwo Podatkowe Krupa sp.k.
ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa
Cena ofertowa za zakres I – 55.350,00 zł brutto (12 miesięcy)
Cena oferowana za zakres II – Etap I – 9.225,00 zł brutto, 

    Etap II opcja – 18.450,00 zł brutto 
Razem zakres I i II – 83.025,00 zł brutto
Termin udzielenia odpowiedzi na przesłane przez Zamawiającego zapytania do 2 dni
 roboczych
Termin przygotowania wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oraz wniosku o wy-
danie wiążącej informacji stawkowej do 5 dni roboczych od otrzymania kompletu doku-
mentów
Doświadczenie koordynatora 20 lat doświadczenia

Zabezpieczone środki
Zakres I - 70.000,00 zł brutto, 
Zakres II: Etap I - 40.000,00 zł brutto, Etap II (OPCJA) - 55.000,00 zł brutto 

Z up. Prezydenta Miasta Płocka
Magdalena Kucharska
Dyrektor
Wydziału Zamówień Publicznych   
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