
Szczecin, dnia 08.02.2019 r.

ZZ-2380-15/19

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 „dostawę fabrycznie nowych nieoznakowanych pojazdów dla KWP w Szczecinie”.

Na podstawie art. 86 ust. 5 uPzp Zamawiający przekazuje informacje z dnia otwarcia ofert tj. z dnia  08.02.2019 r.:

dotyczy: części I – dostawa pojazdu ciężarowego z wielozadaniową zabudową do przewozu pojazdów służbowych dla KWP  w Szczecinie (1 szt.)

Nr oferty 3 8

Wykonawca CTC Sp. z o.o.
ul. Radoszowska 1a
41-707 Ruda Śląska
faks (32) 342 77 09

TEVOR S.A.
ul. Mościckiego 27-29
26-111 Skarżysko-Kamienna
faks (41) 25 49 140

Cena w zł brutto 306 885,00 344 890,00

Oferowany pojazd marka:  IVECO

model:  DAILY

wersja:  70C18P

rok produkcji:  2019

marka: IVECO

model: 70C18P

wersja: TG7MA2BH76A 

rok produkcji: 2019

maksymalna moc netto silnika  (w KW) 146 132

blokada tylnego mostu tak nie

tylne  zawieszenie
pneumatyczne

tak tak

kolor żółty pojazdu bazowego
i zabudowy (ginestre)

tak nie
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Okres gwarancji (w miesiącach) 1. gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne i 

elektroniczne pojazdu bez limitu kilometrów 24 miesiące, 

2. gwarancja na powłokę lakierniczą pojazdu 24 miesiące;

3. gwarancja na perforację elementów nadwozia pojazdu

24 miesiące;

4.  gwarancja na całość zabudowy wielozadaniowej 24 miesiące;

5. gwarancja na powłokę antykorozyjną całości zabudowy

24 miesiące.

1. gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne i 

elektroniczne pojazdu bez limitu kilometrów 24 miesiące, 

2. gwarancja na powłokę lakierniczą pojazdu 24 miesiące;

3. gwarancja na perforację elementów nadwozia pojazdu

24 miesiące;

4.  gwarancja na całość zabudowy wielozadaniowej 24 miesiące;

5. gwarancja na powłokę antykorozyjną całości zabudowy

24 miesiące.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie części I zamówienia wynosi :  304 000,00 zł.

dotyczy: części II – dostawa fabrycznie nowego pojazdu nieoznakowanego typu furgon (van) dla KWP w Szczecinie (2 szt.)  

Nr oferty 1 2 4 5 6 7

Wykonawca Duda-Cars S.A.
ul. Ptasia 4
60-319 Poznań
faks (71) 780 08 10

ANTONIAK AUTO
Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Czarnochowska 19
32-020 Wieliczka
faks (12) 288 07 49

Toyota Katowice
Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 54
40-606 Katowice
e-mail: 
sroczynski@toyota.kato
wice.pl

Z.P.U.P. 
ENERGOZAM
Sp. z o.o.
ul. Zagłoby 5
22-400 Zamość
faks (84) 530 70 99

POLMOTOR Sp. z o.o.
ul. A. Struga 71
78-784 Szczecin
e-mail: 
a.jurczyk@polmotor.pl

Bemo Motors Sp. z o.o.
Ustowo 56
70-001 Szczecin
e-mail: 
slawomir.bogdanski@be
mo-motors.pl

Cena w zł brutto 220 514,40 188 860,00 178 994,52 221 569,00 179 554,00 105 386,40

Oferowany 
pojazd

marka: Mercedes-Benz

model: Vito

wersja: 111 CDI 

rok produkcji: 2018

marka:  Peugot

model:  Expert

wersja:  Premium Long

rok produkcji: 2018

marka: Toyota

model:  Proace

wersja: 2.0  120KM

Long

rok produkcji: 2018

marka: Opel

model: Vivaro-B

wersja: AF40B3 

rok produkcji: 2018

marka: Renault

model: Trafic

wersja: Furgon  Pack

Clim 

rok produkcji: 2018

marka: Ford

model: Custom

wersja: Van 300L2 

rok produkcji: 2018
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maksymalna moc
netto silnika  (w 
KW)

  84 110 90 89 89 98

czujniki cofania tak tak tak tak tak tak

hak kulkowy tak tak tak tak tak nie

Okres gwarancji 
(w miesiącach)

1. gwarancja na 

podzespoły mechaniczne,

elektryczne i 

elektroniczne pojazdu bez

limitu kilometrów

24 miesiące, 

2. gwarancja na powłokę 

lakierniczą pojazdu

24 miesiące;

3. gwarancja na 

perforację elementów 

nadwozia pojazdu

144 miesiące.

1. gwarancja na 

podzespoły mechaniczne,

elektryczne i 

elektroniczne pojazdu bez

limitu kilometrów

24 miesiące, 

2. gwarancja na powłokę 

lakierniczą pojazdu

24 miesiące;

3. gwarancja na 

perforację elementów 

nadwozia pojazdu

72 miesiące

1. gwarancja na 

podzespoły mechaniczne,

elektryczne i 

elektroniczne pojazdu 36 

miesięcy lub 100 000 

km, 

2. gwarancja na powłokę 

lakierniczą pojazdu

36 miesiące;

3. gwarancja na 

perforację elementów 

nadwozia pojazdu

72 miesiące.

1. gwarancja na 

podzespoły mechaniczne,

elektryczne i 

elektroniczne pojazdu bez

limitu kilometrów

24 miesiące, 

2. gwarancja na powłokę 

lakierniczą pojazdu

24 miesiące;

3. gwarancja na 

perforację elementów 

nadwozia pojazdu

72 miesiące

1. gwarancja na 

podzespoły mechaniczne,

elektryczne i 

elektroniczne pojazdu bez

limitu kilometrów

24 miesiące, 

2. gwarancja na powłokę 

lakierniczą pojazdu

36 miesiące;

3. gwarancja na 

perforację elementów 

nadwozia pojazdu

144 miesiące

1. gwarancja na 

podzespoły mechaniczne,

elektryczne i 

elektroniczne pojazdu bez

limitu kilometrów

24 miesiące, 

2. gwarancja na powłokę 

lakierniczą pojazdu

24 miesiące;

3. gwarancja na 

perforację elementów 

nadwozia pojazdu

144 miesiące

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie części II zamówienia wynosi :  198 000,00 zł.

dotyczy: części III – dostawa fabrycznie nowego pojazdu nieoznakowanego typu furgon (van) dla KWP w Szczecinie (1 szt.)  

Nr oferty 1 2 4 5 6 7

Wykonawca Duda-Cars S.A.
ul. Ptasia 4
60-319 Poznań
faks (71) 780 08 10

ANTONIAK AUTO
Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Czarnochowska 19
32-020 Wieliczka
faks (12) 288 07 49

Toyota Katowice
Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 54
40-606 Katowice
e-mail: 
sroczynski@toyota.kato
wice.pl

Z.P.U.P. 
ENERGOZAM 
Sp. z o.o.
ul. Zagłoby 5
22-400 Zamość
faks (84) 530 70 99

POLMOTOR Sp. z o.o.
ul. A. Struga 71
78-784 Szczecin
e-mail: 
a.jurczyk@polmotor.pl

Bemo Motors Sp. z o.o.
Ustowo 56
70-001 Szczecin
e-mail: 
slawomir.bogdanski@be
mo-motors.pl

Cena w zł brutto 110 257,20 94 430,00 82 806,06 110 784,00 89 777,00 105 386,40
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Oferowany 
pojazd

marka:  Mercedes-Benz

model:  Vito

wersja:  111 CDI  

rok produkcji:  2018

marka:  Peugot

model:  Expert

wersja:  Premium Long

rok produkcji: 2018

marka: Toyota

model:  Proace

wersja: 1.6  115KM

Medium

rok produkcji: 2018

marka: Opel

model: Vivaro-B

wersja:  AF40B3

rok produkcji: 2019

marka: Renault

model: Trafic

wersja: Furgon  Pack

Clim 

rok produkcji: 2018

marka: Ford

model: Custom

wersja: Trend  Van

280L1 

rok produkcji: 2018

maksymalna moc
netto silnika  (w 
KW)

84 110 85 89 89 98

czujniki cofania tak tak tak tak tak tak

hak kulkowy tak tak tak tak tak nie

Okres gwarancji 
(w miesiącach)

1. gwarancja na 

podzespoły mechaniczne,

elektryczne i 

elektroniczne pojazdu bez

limitu kilometrów

24 miesiące, 

2. gwarancja na powłokę 

lakierniczą pojazdu

24 miesiące;

3. gwarancja na 

perforację elementów 

nadwozia pojazdu

144 miesiące.

1. gwarancja na 

podzespoły mechaniczne,

elektryczne i 

elektroniczne pojazdu bez

limitu kilometrów

24 miesiące, 

2. gwarancja na powłokę 

lakierniczą pojazdu

24 miesiące;

3. gwarancja na 

perforację elementów 

nadwozia pojazdu

72 miesiące.

1. gwarancja na 

podzespoły mechaniczne,

elektryczne i 

elektroniczne pojazdu

36 miesięcy lub 100 000 

km, 

2. gwarancja na powłokę 

lakierniczą pojazdu

36 miesięcy;

3. gwarancja na 

perforację elementów 

nadwozia pojazdu

72 miesiące.

1. gwarancja na 

podzespoły mechaniczne,

elektryczne i 

elektroniczne pojazdu bez

limitu kilometrów

24 miesiące, 

2. gwarancja na powłokę 

lakierniczą pojazdu

24 miesiące;

3. gwarancja na 

perforację elementów 

nadwozia pojazdu

72 miesiące.

1. gwarancja na 

podzespoły mechaniczne,

elektryczne i 

elektroniczne pojazdu bez

limitu kilometrów

24 miesiące, 

2. gwarancja na powłokę 

lakierniczą pojazdu

36 miesięcy;

3. gwarancja na 

perforację elementów 

nadwozia pojazdu

144 miesiące.

1. gwarancja na 

podzespoły mechaniczne,

elektryczne i 

elektroniczne pojazdu bez

limitu kilometrów

24 miesiące, 

2. gwarancja na powłokę 

lakierniczą pojazdu

24 miesiące;

3. gwarancja na 

perforację elementów 

nadwozia pojazdu

144 miesiące.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie części III zamówienia wynosi :  97 000,00 zł.
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dotyczy: części IV – dostawa fabrycznie nowego pojazdu nieoznakowanego typu kombi-van dla KWP w Szczecinie (1 szt.) 

Nr oferty 5 6 7

Wykonawca Z.P.U.P. ENERGOZAM Sp. z o.o.
ul. Zagłoby 5
22-400 Zamość
faks (84) 530 70 99

POLMOTOR Sp. z o.o.
ul. A. Struga 71
78-784 Szczecin
e-mail: a.jurczyk@polmotor.pl

Bemo Motors Sp. z o.o.
Ustowo 56
70-001 Szczecin
e-mail: slawomir.bogdanski@bemo-motors.pl

Cena w zł brutto 85 203,00 51 950,00 86 321,40

Oferowany pojazd marka: Opel

model: Combo Life

wersja: YHYC-A2F000 

rok produkcji: 2018

marka: DACIA

model: DOKKER

wersja: LAUREATE 1.6 SCE 

rok produkcji: 2018

marka: Ford

model: Connect

wersja: Trend Kombi 

rok produkcji: 2018

maksymalna moc netto 
silnika  (w KW)

75 75 90

rozstaw osi pojazdu 2785 mm 2810 mm 3062 mm

Okres gwarancji (w 
miesiącach)

1. gwarancja na podzespoły mechaniczne, 

elektryczne i elektroniczne pojazdu

48 miesięcy, 

2. gwarancja na powłokę lakierniczą pojazdu 

24 miesiące;

3. gwarancja na perforację elementów 

nadwozia pojazdu 24 miesiące.

1. gwarancja na podzespoły mechaniczne, 

elektryczne i elektroniczne pojazdu 36 miesięcy, 

2. gwarancja na powłokę lakierniczą pojazdu

24 miesiące;

3. gwarancja na perforację elementów nadwozia 

pojazdu 72 miesiące.

1. gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne

i elektroniczne pojazdu 24 miesiące, 

2. gwarancja na powłokę lakierniczą pojazdu

24 miesiące;

3. gwarancja na perforację elementów nadwozia 

pojazdu 144 miesiące.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie części IV zamówienia wynosi :  51 000,00 zł.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całego zamówienia wynosi:  650 000,00 zł.
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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. K.K.
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