
ZZ-2380-67/19                                                                                                         Szczecin, dnia 24.07.2019r.

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 2017 r. poz.1579 ze zm.), zwanej

dalej  „uPzp”  na „Kompleksowa  dostawa  obejmująca  sprzedaż  i  dystrybucję  gazu

wysokometanowego typu E, gazu zaazotowanego typu Ls oraz Lm do jednostek Policji garnizonu

zachodniopomorskiego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w okresie od 01.10.2019 r. do

30.09.2020 r.”

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

09.07.2019r. po poprawieniu omyłek w zakresie: 

części I

Nr

oferty

Wykonawca Cena w zł

brutto

Termin

płatności

faktur( w

dniach)

Ilość osób

zatrudnionych na

umowę na pracę

3 PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.

ul. Jana Kazimierza 3

01-248 Warszawa

tel. 885 540 206

mail: przetargiOD@pgnig.pl

396.074,61
30 0

1 ENIGA Edward Zdrojek

ul. Nowowiejska 6

76-200 S lupsk

faks: 22-213-13-53

mail: bok@eniga.pl

455.594,47 25 0

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części wynosi: 535.296,00 zł brutto
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część II

Nr

oferty

Wykonawca Cena w zł

brutto

Termin

płatności

faktur( w

dniach)

Ilość osób

zatrudnionych na

umowę na pracę

3 PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.

ul. Jana Kazimierza 3

01-248 Warszawa

tel. 885 540 206

mail: przetargiOD@pgnig.pl

50.609,55 30 0

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części wynosi: 35.055,00 zł brutto

część III

Nr

oferty

Wykonawca Cena w zł

brutto

Termin

płatności

faktur( w

dniach)

Ilość osób

zatrudnionych na

umowę na pracę

2 G.EN.GAZ ENERGIA Sp. z o.o.

ul. Dorczyka 1

62-080 Tarnowo Podgórne

faks: 61-829-98-22

mail: BSG@gen.com.pl

153.411,08
14 4

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części  wynosi: 170.970,00 zł brutto

część IV

Nie złożono żadnych ofert.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części wynosi: 20.910,00 zł brutto.

Kwota na sfinansowanie całego zamówienia wynosi 762.231,00 zł brutto.

wyk. w 1 egz.

wyk. A.G.
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