
ZZ-2380-8/19                                                                                                          Szczecin, dnia 31.01.2019r.

informacja na stronę internetową

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

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1986 ze zm.), zwanej dalej

„uPzp” na „ Wykonywanie usług związanych z usuwaniem i holowaniem służbowych pojazdów Policji

i/lub ich części o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5t, które uległy uszkodzeniu lub

awarii w ruchu drogowym na terenie miasta Szczecina, gm. Kołbaskowo i Dobra zlecanych przez

KMP w Szczecinie”

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

24.01.2018r. po poprawieniu omyłki pisarskiej:

Nr
oferty

Wykonawca Cena w zł brutto
[C}

Czas dojazdu do wskazanego miejsca
od chwili otrzymania zlecenia podany

w minutach (D)

1 POGOTOWIE DROGOWE

Przemysław Miaczkowski

ul. Gryfińska 41
70-772 Szczecin
tel. 505-537-211, 507-829-583
mail: pogotowiedrogoweszczecin@gmail.com

31.725,00 50

2 COMA Sp. z o.o.

ul. Antoniego Kaliny 45/34

71-118 Szczecin
mail:gclaudia.dok@gmail.com

33.000,00 40

3 COMAND Sp. zo.o. Sp.k

ul. Struga 78
70-784 Szczecin
mail: comand.sp.k@gmail.com

25.500,00 40

4 CAMARO Sp. z o.o.

ul. Ks.Bogusława X 48/41
70-440 Szczecin
mail: camaro.sp.zoo@gmail.com

29.250,00 40

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 33.885,00 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  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.G.
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