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Opoczno, dnia 09.01.2023r. 

 

Znak sprawy: ZP.271.49.2022 

 

-Wszyscy Wykonawcy- 

-Strona internetowa prowadzonego postępowania- 
 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego                          

w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na realizację zadania pn.:  

Opracowanie dokumentów planistycznych dotyczących planowania 
zielonych przestrzeni publicznych dla miasta Opoczno 
  

Zamawiający, Gmina Opoczno udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania w oparciu o  art.222 ust.5 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2022 r, poz. 1710 ze zm.) 

informacje o:  
 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach 
prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania 
wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 
 
Część Nr 1 – Katalog form zagospodarowania przestrzeni publicznych dla                     

Miasta Opoczno 
 
Kwota przeznaczona na sfinansowanie realizacji zamówienia brutto:                                     
106 845,42 zł. 
 

 

Do dnia 09.01.2023r, do godz. 10:00, tj. do upływu terminu składania ofert 

wpłynęły 3 oferty  zgodnie  z poniższym zestawieniem:  
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Nr 
oferty 

Nazwa i adres Wykonawcy Cena brutto 
[zł brutto] 

Doświadczenie 
osoby wyznaczonej                

do realizacji 
zamówienia                

specjalista w dziedzinie 
planowania 

przestrzennego 
[ilość zrealizowanych 

projektów] 

Doświadczenie osoby 
wyznaczonej                
do realizacji 
zamówienia                

specjalista ds. urbanistyki 
[ilość opracowanych 

dokumentów] 

 
1 

 
A2P2 architecture & 
planning 
Monika Arczyńska 
ul. Pileckiego 8/3 
80-225 Gdańsk  
 

 
76 998,00zł 

 
  6 projektów 

 
4 dokumenty 

 

2 Saneccy                         
spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością  
ul. Bieżanowska 46,               
30-812 Kraków 
 

151 290,00zł  0 projektów 4 dokumenty 
 

3 MONDRA® design  
Łukasz Woźniak 
ul. Długa 21, 
 95-030 Rzgów 
 

123 000,00 zł  5 projektów 4 dokumenty 
 

 

Część Nr 2 – Masterplan dla sieci zielonych przestrzeni publicznych dla                   

Miasta Opoczno 
 

Kwota przeznaczona na sfinansowanie realizacji zamówienia brutto:                                      
192 321,76 zł. 
 

Do dnia 09.01.2023r, do godz. 10:00, tj. do upływu terminu składania ofert 

wpłynęły 3 oferty  zgodnie  z poniższym zestawieniem:  
 
 

Nr 
oferty 

Nazwa i adres Wykonawcy Cena brutto 
[zł brutto] 

Doświadczenie 
osoby wyznaczonej                

do realizacji 
zamówienia                

specjalista w dziedzinie 
planowania 

przestrzennego 
[ilość zrealizowanych 

projektów] 
 

Doświadczenie osoby 
wyznaczonej                
do realizacji 
zamówienia                

specjalista ds. urbanistyki 
[ilość opracowanych 

dokumentów] 
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1 

 
A2P2 architecture & 
planning 
Monika Arczyńska 
ul. Pileckiego 8/3 
80-225 Gdańsk  
 

 
87 994,20zł 

 
  6 projektów 

 
4 dokumenty 

 

2 Saneccy                         
spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością  
ul. Bieżanowska 46,               
30-812 Kraków 
 
 

298 890,00zł  0 projektów 4 dokumenty 
 

3 MONDRA® design  
Łukasz Woźniak 
ul. Długa 21, 
 95-030 Rzgów 
 

123 000,00 zł  5 projektów 4 dokumenty 
 

 
 

 

BURMISTRZ OPOCZNA 

(…) DARIUSZ KOSNO 


