
Szczecin, dnia 01.02.2019 r.

ZZ-2380-11/19

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 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej „uPzp” na „Sukcesywne

dostawy  fabrycznie  nowych  akumulatorów  dla  służbowego  sprzętu  transportowego  Komendy

Wojewódzkiej Policji w Szczecinie”.

Na podstawie art. 86 ust. 5 uPzp Zamawiający przekazuje informacje z dnia otwarcia ofert tj. z dnia  01.02.2019r.:

N
r
o
f
e
rt
y

Wykonawca Cena w zł 
brutto

Okres gwarancji 
(w miesiącach)

Czas wykonania
usługi 

(w dniach)

Zatrudnienie przy
realizacji zadania
jednej lub więcej

osób
niepełnosprawnych

w pełnym
wymiarze czasu

pracy

1 F.H.U. SZNAJDER 
ELŻBIETA SZNAJDER
ul. Niecała 7
05-804 Pruszków
mail: szczecin@sznajder.pl

254 162,71 zł 24 miesiące 4 dni -

2 BATCAR Krzysztof Pawluć,
Bogdan Tyliszczak Sp. 
Jawna
ul. Trasa Północna 23
65-119 Zielona Góra
mail: batcar@batcar.pl

277 808,65 zł 24 miesiące 2 dni -

3 AUTOKOMPLEKS Sp. z 
o.o.
ul. Bukowska 35
60-555 Poznań
faks: 61 868 23 11
mail: 
witek@autokompleks.pl

276 532,29 zł 36 miesięcy 1 dzień -

4 PREMAR Sp. z o.o.
ul. Towarowa 15
10-416 Olsztyn
mail: 
premar@premar.olsztyn.pl

250 166,47 zł 36 miesięcy 1 dzień -

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całego zamówienia wynosi:  301 004,53 zł.

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 4 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.


