
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stare Babice, dnia 2 marca 2023 r. 
WIZiF.271.10.2023 
 
Dotyczy postępowania pn.: „Budowa placu zabaw w Starych Babicach na terenie dz. ew. nr 111/1” 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 
Gmina Stare Babice, działając w trybie art. 222 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) informuje:  
 
1. Zamawiający przed otwarciem ofert na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/stare_babice udostępnił 

informacje o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 540 797,20 zł:  
2. W niniejszym postępowaniu w terminie składania tj. do 02.03.2023 r. do godz. 12:00 wpłynęły 3 oferty: 

1) Oferta nr 1 – oferta złożona przez Wykonawcę AG-COMPLEX Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie  
(03-046) przy ul. Płytowej 14; oferta zawiera następujące ceny i kryteria: 
Zamówienie gwarantowane: 
a. kryterium oceny K1 cena ofertowa brutto (COB) – 410 588,45 zł, 

Zamówienie opcjonalne: 
b. kryterium oceny K1.1 cena ofertowa brutto – 59 277,02 zł, 
c. kryterium oceny K2 doświadczenie kierownika robót budowlanych – powyżej 8 lat, 

d. kryterium oceny K3 okres gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone  
i zamontowane nowe urządzenia zabawowe i obiekty małej architektury (zgodnie  
z podrozdziałem 8.5.2. projektu wykonawczego – 48 miesięcy, 

e. kryterium oceny K4 okres gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane 
istniejące urządzenia zabawowe i obiekty małej architektury (wykaz istniejących 
urządzeń i obiektów zgodnie z rozdziałem 8.5.1. projektu wykonawczego – 32 miesiące; 

 

2) Oferta nr 2 – oferta złożona przez Wykonawcę Baobab Brandys Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie  
(01-821) przy ul. Swarzewskiej 50/2; oferta zawiera następujące ceny i kryteria: 
Zamówienie gwarantowane: 
a. kryterium oceny K1 cena ofertowa brutto (COB) – 442 800,00 zł, 

Zamówienie opcjonalne: 
b. kryterium oceny K1.1 cena ofertowa brutto – 59 400,00 zł, 
c. kryterium oceny K2 doświadczenie kierownika robót budowlanych – powyżej 8 lat, 

d. kryterium oceny K3 okres gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone  
i zamontowane nowe urządzenia zabawowe i obiekty małej architektury (zgodnie  
z podrozdziałem 8.5.2. projektu wykonawczego – 48 miesięcy, 

e. kryterium oceny K4 okres gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane 
istniejące urządzenia zabawowe i obiekty małej architektury (wykaz istniejących 
urządzeń i obiektów zgodnie z rozdziałem 8.5.1. projektu wykonawczego – 32 miesiące; 

 

3) Oferta nr 3 – oferta złożona przez Wykonawcę ROYAL PLAY Łukasz Piotrowski z siedzibą  
w miejscowość Małkinia Górna (07-320) przy ul. Kańkowo 72c; oferta zawiera następujące ceny 
i kryteria: 
Zamówienie gwarantowane: 
a. kryterium oceny K1 cena ofertowa brutto (COB) – 363 497,50 zł, 
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Zamówienie opcjonalne: 
b. kryterium oceny K1.1 cena ofertowa brutto – 91 200,00 zł, 
c. kryterium oceny K2 doświadczenie kierownika robót budowlanych – 4 - 8 lat, 

d. kryterium oceny K3 okres gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone  
i zamontowane nowe urządzenia zabawowe i obiekty małej architektury (zgodnie  
z podrozdziałem 8.5.2. projektu wykonawczego – 48 miesięcy, 

e. kryterium oceny K4 okres gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane 
istniejące urządzenia zabawowe i obiekty małej architektury (wykaz istniejących 
urządzeń i obiektów zgodnie z rozdziałem 8.5.1. projektu wykonawczego – 20 miesięcy. 

 

Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności określone są we wzorze umowy. 
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