
Szczecin, dnia 28.10.2019 r.

ZZ-2380-107/19

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  łodzi patrolowych kategorii R - 2 z

przyczepą podłodziową dla KWP w Szczecinie”.

Na podstawie  art.  86 ust.  5  uPzp Zamawiający przekazuje  informacje  z  dnia  otwarcia  ofert  tj.  z  dnia
28.10.2019r.:

Część 1: dostawa fabrycznie nowego pojazdu terenowego typu pick-up w policyjnej wersji oznakowanej dla

KWP  w Szczecinie (1 szt.)

nr oferty 1 3

wykonawca Marvel Sp. z o.o.
al. Śmigłego-Rydza 1
90-332 Łódż
mail: p.janski@marvel-isuzu.pl

GRUPA PGD Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Rzemieślnicza 26
30-403 Kraków
mail: jciupinski@pgd.pl

cena za zamówienie 
gwarantowane w zł brutto

176 997,00 zł
215 000,00 zł

oferowany pojazd marka:

ISUZU

model: 

D-MAX

wersja:  

WAE103B5ECC

rok produkcji:

2019

marka:

MITSUBISHI

model: 

L200

wersja:  

INSTYLE PLUS AT

rok produkcji:

2019

maksymalna moc netto silnika  (w 
KW)

120  KW 110  KW

maksymalny  moment  obrotowy

silnika niutonometrach (Nm)

360 Nm 400 Nm

automatyczna skrzynia biegów tak/nie tak/nie

automatyczna klimatyzacja tak/nie tak/nie

okres gwarancji (w miesiącach) 1. gwarancji na na podzespoły 
mechaniczne, elektryczne i 
elektroniczne pojazdu bez limitu 
kilometrów 24 miesiące,
2. gwarancja na powłokę lakierniczą 
pojazdu 60 miesiące,
3. gwarancja na perforację 
elementów nadwozia pojazdu 72 
miesiące, 
4. gwarancja na całość zabudowy 24

1. gwarancji 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, 
4. gwarancja na całość zabudowy 24 
miesięcy;



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

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

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie części I zamówienia wynosi:  210 000,00 zł.

Część 2: Dostawa fabrycznie nowej łodzi patrolowej kat. R 2 w policyjnej wersji oznakowanej (1szt) z przy-

czepą podłodziową (1szt) dla KWP w Szczecinie

nr oferty 2

wykonawca SPORTIS S.A.
ul. Na Dambnik 22, Bojano
84-207 Koleczkowo
mail: sportis@sportis.com.pl

cena za zamówienie gwarantowane w zł brutto 366 540,00 zł

oferowany pojazd marka:

SPORTIS
model: 

S-6500/K

wersja:  

z silnikiem zaburtowym 4 suwowym Yamaha F200GETX

rok produkcji:

2019

maksymalna moc netto silnika  zaburtowego 
(w KW)

147  KW

okres gwarancji (w miesiącach) 1. gwarancji na na podzespoły mechaniczne, elektryczne i 
elektroniczne pojazdu bez limitu motogodzin 24 miesiące,
2. gwarancja na sygnalizację uprzywilejowania 24 miesiące,
3. gwarancja na urządzenia łączności radiowej wraz z antenami 
24 miesiące, 
4. gwarancja na silnik zaburtowy bez limitu motogodzin 24 
miesięcy;
5. gwarancja na przyczepę podłodziową 24 miesięcy.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie części II zamówienia wynosi:  360 000,00 zł.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całego zamówienia wynosi:  570 000,00 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  „uPzp”  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. A.K.


