
1 
 

 
 

Czeladź, dnia 02.02.2021 r. 
 

 
Informacja z otwarcia ofert złożonych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na: 
 

znak sprawy: ZP/32/U/MZGK/20 
 

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                    
(t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia p.n. Kampania promocyjna w ramach projektu p.n. „Aktywizacja 
gospodarcza terenu byłej KWK Saturn w Czeladzi wraz z uzbrojeniem terenu (brownfield)”. 
w wysokości: 370.000,00 zł brutto 
 

Ponadto poniżej przedstawiono listę Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z podaniem 
pozostałych informacji: 
 

Lp. 
Firma oraz adres wykonawcy, 

który złożył ofertę 
Cena (brutto) 

Termin 
wykonania 

zamówienia 

Warunki 
płatności 

Oferta w 
postaci 

elektronicznej / 
papierowej 

1. 

 
Krajowe Centrum 
Bezpieczeństwa                  
Ruchu Drogowego   
Fundacja                            
ul. Mokotowska 51/53 lok.53 
00-542 Warszawa 
 

299.000,00 zł  
zgodnie 
z SIWZ 

zgodnie       
z SIWZ 

elektronicznej 

2. 

 
APLAN MEDIA Sp. z o.o. 
ul. Wróblewskiego 18 
93-578 Łódź  
 

306.239,25 zł 
zgodnie 
z SIWZ 

zgodnie      
z SIWZ 

elektronicznej 

3.  

 
TARRAYA S.A. 
ul. Głogowska 108/6 
60-263 Poznań 
 

220.098,46 zł 
Zgodnie 
z SIWZ 

zgodnie      
z SIWZ 

elektronicznej 

4. 

 
M-TEAM Sp. z o.o.  
Sp. komandytowa  
ul. Sienkiewicza 45/6  
40-039 Katowice 
 
 

306.753,51 zł 
Zgodnie 
z SIWZ 

Zgodnie 
z SIWZ 

elektronicznej 

5. 

 
GRUPA PRC HOLDING 
Sp. z o.o. 
ul. Chłodna 2 
40-311 Katowice 
 
 
 

290.280,00 zł 
Zgodnie 
z SIWZ 

zgodnie           
z SIWZ 

papierowej 
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6. 

 
EXPANSJA ADVERTISING 
Sp. z o.o.  
ul. Kordeckiego 47 
60-144 Poznań 
 
 

298.840,80 zł 
zgodnie 
z SIWZ 

zgodnie          
z SIWZ 

papierowej 

 
 

     
      Jednocześnie Zamawiający przypomina, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych 
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa powyżej, 
przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem 
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 


