
Szczecin, dnia 26.06.2019 r.

ZZ-2380-66/19

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 „Dostawa

fabrycznie  nowego  oznakowanego  pojazdu  terenowego  oraz  skuterów  wodnych  dla  KWP w

Szczecinie”.

Na podstawie  art.  86 ust.  5  uPzp Zamawiający przekazuje  informacje  z  dnia  otwarcia  ofert  tj.  z  dnia
26.06.2019r.:

dotyczy:  części  I  –  dostawa  fabrycznie  nowego  pojazdu  terenowego  typu  pick-up  w  policyjnej  wersji
oznakowanej dla KWP  w Szczecinie (1 szt.)

nr oferty 2 3

wykonawca Marvel Sp. z o.o.
ul. Żelazna 7
90-332 Łódź
mail: p.janski@marvel-kia.pl

Polmotor Auto-Serwis
Jan Przepłata, Dariusz 
Olkiewicz Sp. J.
ul. Struga 71
70-784 Szczecin
mail: nissan@polmotor.pl

cena za zamówienie gwarantowane w zł 
brutto

169 740,00 zł 173 125,00 zł

oferowany pojazd marka:

Isuzu

model: 

D-Max

wersja:  

podwójna kabina

rok produkcji:

2019

marka:

Nissan

model: 

Navara

wersja:  

DICNCONNECT+difflock+

TEK7

rok produkcji:

2019

maksymalna moc netto silnika  (w KW) 120  KW 120  KW

maksymalny moment obrotowy silnika (w 
Nm) 

360 Nm 403 Nm

automatyczna skrzynia biegów tak/nie tak/nie

okres gwarancji (w miesiącach) 1. gwarancji na podzespoły 
mechaniczne, elektryczne i 
elektroniczne pojazdu 24 miesiące,
2. gwarancja na powłokę 
lakierniczą pojazdu 24 miesiące,
3. gwarancja na perforację 
elementów nadwozia pojazdu 72 
miesiące, ,
4. gwarancja na całość zabudowy 

1. gwarancji na podzespoły 
mechaniczne, elektryczne i 
elektroniczne pojazdu 24 
miesiące,
2. gwarancja na powłokę 
lakierniczą pojazdu 24 
miesiące,
3. gwarancja na perforację 
elementów nadwozia pojazdu 



24 miesiące, ,
5.gwarancja na oznakowanie 
pojazdu 60 miesiące,
6.gwarancja na instalację sprzęt 
łączności radiowej i 
uprzywilejowania 36 miesiące,

72 miesiące, ,
4. gwarancja na całość 
zabudowy 24 miesiące, ,
5.gwarancja na oznakowanie 
pojazdu 60 miesiące,
6.gwarancja na instalację sprzęt
łączności radiowej i 
uprzywilejowania 36 miesiące,

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie części I zamówienia wynosi :  240 000,00 zł.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całego zamówienia wynosi:  341 279,00 zł.

wyk. w 1 egz.
wyk. A.K.


