Szczecin, dnia 19.02.2019r.
ZZ-2380-16/19

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),
zwanej dalej „uPzp” na Naprawa, kalibracja (adiustacja), wzorcowanie lub zlecenie wykonania
wzorcowania uprawnionym podmiotom dla urządzeń dokonujących pomiaru zawartości alkoholu w
wydychanym powietrzu będących w użytkowaniu jednostek Policji województwa
zachodniopomorskiego.

Na podstawie art. 86 ust. 5 uPzp Zamawiający przekazuje informacje z otwarcia ofert, tj. z dnia 19.02.2019 r. :

Część I
Nr
of
ert
y

1

Kwota,

Wykonawca

Cena oferty brutto
w zł
(C)

Termin realizacji usługi
(U)

Termin wykonania, warunki
płatności

71 189,92

5 dni

jak w siwz

LABSTAND
Przedsiębiorstwo ProdukcyjnoUsługowe Małgorzata Bebejewska
ul. Grunwaldzka 114
60-308 Poznań

jaką

Zamawiający

zamierza

przeznaczyć

na

sfinansowanie

części

I

zamówienia

wynosi : 71 340,00 zł.

Część II
Nr
of
ert
y

2

Wykonawca

ALKOLAB
Krzysztof Bogdanowicz
ul. Tenisowa 3/2
80-180 Gdańsk

Cena oferty brutto
w zł
(C)

Termin realizacji usługi
(U)

Termin wykonania, warunki
płatności

143 996,10

15 dni

jak w siwz

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie części II zamówienia
wynosi : 147 600,00 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 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. M.L.

