
Szczecin, dnia 16.11.2018 r.

ZZ-2380-115/18

informacja na stronę internetową

dotyczy:  postępowania  prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  podstawie  art.  39  i  nast.

Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2017  r.  poz.  1579  ze  zm.),  zwanej  dalej  „uPzp”  na

„Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych części zamiennych i materiałów dodatkowych do sprzętu

transportowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie”

Na podstawie art. 86 ust. 5 uPzp Zamawiający przekazuje informacje z dnia otwarcia ofert tj. z dnia 
16.11.2018r.:

dotyczy: części I – Dostaw części zamiennych do pojazdów samochodowych marki Alfa Romeo i Fiat

N
r
of
er
ty

Wykonawca Cena w zł 
brutto

Czas dostawy 
(w dniach)

Okres gwarancji 
(w miesiącach)

Zatrudnienie przy
realizacji zadania jednej

lub więcej osób
niepełnosprawnych  w

pełnym wymiarze czasu
pracy

1 ARMAPOL Sp. z o.o.
ul. Chwaszczyńska 190B
81-571 Gdynia
mail: 
przetargi@armapol.com.pl

678 282,78 zł 1 dzień 36 miesięcy 1 osoba

2 INTER CARS S.A.
ul. Powsińska 64
02-903 Warszawa
mail: 
przemyslaw.grzelak@interca
rs.eu

604 410,98 zł 1 dzień 36 miesięcy 1 osoba

3 VanKing Celkar Group Sp. z 
o.o.
ul. Podłęska 25
32-005 Niepołomice
mail: 
andrzej.rapacz@vanking.pl

623 998,09 zł 1 dzień 36 miesięcy 1 osoba

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie części I zamówienia wynosi :  761 041,38 zł.

dotyczy: części 2 - Dostaw części zamiennych do pojazdów samochodowych marki Ford

N
r
of
er
ty

Wykonawca Cena w zł 
brutto

Czas dostawy 
(w dniach)

Okres gwarancji 
(w miesiącach)

Zatrudnienie przy
realizacji zadania jednej

lub więcej osób
niepełnosprawnych  w

pełnym wymiarze czasu
pracy

1 ARMAPOL Sp. z o.o.
ul. Chwaszczyńska 190B
81-571 Gdynia
mail: 
przetargi@armapol.com.pl

72 914,99 zł 1 dzień 36 miesięcy 1 osoba
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Kwota,  jaką  Zamawiający  zamierza  przeznaczyć  na  sfinansowanie  części  II  zamówienia  wynosi  

62 909,28 zł brutto

dotyczy: części 3 - Dostaw części zamiennych do pojazdów samochodowych marki Kia

N
r
of
er
ty

Wykonawca Cena w zł 
brutto

Czas dostawy 
(w dniach)

Okres gwarancji 
(w miesiącach)

Zatrudnienie przy
realizacji zadania jednej

lub więcej osób
niepełnosprawnych  w

pełnym wymiarze czasu
pracy

1 ARMAPOL Sp. z o.o.
ul. Chwaszczyńska 190B
81-571 Gdynia
mail: 
przetargi@armapol.com.pl

886 131,33 zł 1 dzień 36 miesięcy 1 osoba

2 INTER CARS S.A.
ul. Powsińska 64
02-903 Warszawa
mail: 
przemyslaw.grzelak@interca
rs.eu

882 711,17 zł 1 dzień 36 miesięcy 1 osoba

Kwota,  jaką  Zamawiający  zamierza  przeznaczyć  na  sfinansowanie  części  III  zamówienia  wynosi  

1 008 407,70 zł brutto

dotyczy: części 4 - Dostaw części zamiennych do pojazdów samochodowych marki Skoda i Volkswagen

N
r
of
er
ty

Wykonawca Cena w zł 
brutto

Czas dostawy 
(w dniach)

Okres gwarancji 
(w miesiącach)

Zatrudnienie przy
realizacji zadania jednej

lub więcej osób
niepełnosprawnych  w

pełnym wymiarze czasu
pracy

1 ARMAPOL Sp. z o.o.
ul. Chwaszczyńska 190B
81-571 Gdynia
mail: 
przetargi@armapol.com.pl

104 343,98 zł 1 dzień 36 miesięcy 1 osoba

Kwota,  jaką  Zamawiający  zamierza  przeznaczyć  na  sfinansowanie  części  IV  zamówienia  wynosi  

96 399,74 zł brutto

dotyczy: części 5 - Dostaw części zamiennych do pojazdów samochodowych marki Opel

N
r
of
er
ty

Wykonawca Cena w zł 
brutto

Czas dostawy 
(w dniach)

Okres gwarancji 
(w miesiącach)

Zatrudnienie przy
realizacji zadania jednej

lub więcej osób
niepełnosprawnych  w

pełnym wymiarze czasu
pracy
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1 ARMAPOL Sp. z o.o.
ul. Chwaszczyńska 190B
81-571 Gdynia
mail: 
przetargi@armapol.com.pl

114 563,68 zł 1 dzień 36 miesięcy 1 osoba

2 INTER CARS S.A.
ul. Powsińska 64
02-903 Warszawa
mail: 
przemyslaw.grzelak@interca
rs.eu

111 235,16 zł 1 dzień 36 miesięcy 1 osoba

Kwota,  jaką  Zamawiający  zamierza  przeznaczyć  na  sfinansowanie  części  V  zamówienia  wynosi  

116 748,02 zł brutto

dotyczy: części 6 - Dostaw części zamiennych do pojazdów samochodowych innych marek

N
r
of
er
ty

Wykonawca Cena w zł 
brutto

Czas dostawy 
(w dniach)

Okres gwarancji 
(w miesiącach)

Zatrudnienie przy
realizacji zadania jednej

lub więcej osób
niepełnosprawnych  w

pełnym wymiarze czasu
pracy

1 ARMAPOL Sp. z o.o.
ul. Chwaszczyńska 190B
81-571 Gdynia
mail: 
przetargi@armapol.com.pl

327 247,48 zł

1 dzień 36 miesięcy 1 osoba

Kwota,  jaką  Zamawiający  zamierza  przeznaczyć  na  sfinansowanie  części  VI  zamówienia  wynosi  

293 155,56 zł brutto

dotyczy:  części 7 - Dostaw części zamiennych do autobusów oraz pojazdów ciężarowych i specjalnego prze-

znaczenia

Nie złożono żadnej oferty.

Kwota,  jaką  Zamawiający  zamierza  przeznaczyć  na  sfinansowanie  części  VII  zamówienia  wynosi  

61 718,07 zł brutto

dotyczy: części 8 - Dostaw części zamiennych do motocykli i quadów

Nie złożono żadnej oferty.

Kwota,  jaką  Zamawiający  zamierza  przeznaczyć  na  sfinansowanie  części  VIII  zamówienia  wynosi  

48 033,06 zł brutto
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dotyczy: części 9 - Dostaw materiałów dodatkowych

N
r
of
er
ty

Wykonawca Cena w zł 
brutto

Czas dostawy 
(w dniach)

Okres gwarancji 
(w miesiącach)

Zatrudnienie przy
realizacji zadania jednej

lub więcej osób
niepełnosprawnych  w

pełnym wymiarze czasu
pracy

1 ARMAPOL Sp. z o.o.
ul. Chwaszczyńska 190B
81-571 Gdynia
mail: 
przetargi@armapol.com.pl

124 172,22 zł 1 dzień 36 miesięcy 1 osoba

Kwota,  jaką  Zamawiający  zamierza  przeznaczyć  na  sfinansowanie  części  IX  zamówienia  wynosi  

72 088,22 zł brutto

Kwota,  jaką  Zamawiający  zamierza  przeznaczyć  na  sfinansowanie  zamówienia  wynosi  

2 520 501,03 zł brutto

UWAGA!
Zamawiający przypomina, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 uPzp, Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia  na  stronie  internetowej  przedmiotowej  informacji  z  otwarcia  ofert,  do  przekazania  Zamawiającemu
oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art 24 ust. 1 pkt. 23 „uPzp”  w oparciu o wzór oświadczenia stanowiący załącznik nr 3 do specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W
przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 

Ww. oświadczenie należy złożyć w ORYGINALE.  

wyk. w 1 egz.

wyk. A.K.
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