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Szczecin 24.10.2019 r. 

Znak sprawy: ZŻM/27/2019 

„Zakup, dostawa i montaż doposażenia przestrzeni dydaktyczno opiekuńczej i 

wypoczynkowej, do dwóch publicznych żłobków na terenie Szczecina, w ramach 

rządowego programu „Maluch plus 2019”, w podziale na dwie części” 

Żłobek nr 2, ul. Kostki Napierskiego 6c, 70-783 Szczecin 

Żłobek nr 7, ul. Podhalańska 1-3, 70-453 Szczecin 
 

Zamawiający, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1843 ze zm.), zamieszcza informacje z otwarcia ofert, które odbyło 

się w dniu 1 sierpnia 2019r. 

 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:  

 

Część I  – 12 703,70 zł 

Część II  - 15 074,00 zł 

   

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie a także informacje 

dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, gwarancji : 

 

Oferta nr 1 

Nowa Szkoła Sp. z o.o. 

ul. POW 25, 90-248 Łódź 

 

Część I  –    8 706,00 zł 

Część II  – 14 149,00 zł 

 

Dla każdej części: 

Okres gwarancji i rękojmi - 36 miesiące. 

Wysokość kary umownej - 0,2 %  

Termin wykonania zgodnie z siwz. 

 

Oferta nr 2 

Moje Bambino Sp. Z o.o. Sp. K. 

ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź 

 

Część I  –    9 901,50 zł 

Część II  – 14 263,53 zł 

 

Dla każdej części: 

Okres gwarancji i rękojmi - 36 miesięcy. 



 

ul. Śląska 54 LU1-LU2, 70-430 Szczecin 
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Wysokość kary umownej - 0,6 %  

Termin wykonania zgodnie z siwz. 

 

 

3. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy , 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia powyższej 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. 

W załączeniu przykładowy wzór oświadczenia. 


