
ZZ-2380-108/19                                                                                                           Szczecin, dnia 06.11.2019r.

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 „Naprawa,  kalibracja  (  adiustacja),  legalizacja  radarowych/laserowych

mierników  prędkości  będących  w  użytkowaniu  jednostek  Policji  województwa

zachodniopomorskiego”

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

04.11.2019r.: 

Część I - Iskry

Nr
oferty

Wykonawca Cena brutto
 oferty 
w zł (C)

Termin dostawy
(D)

[w dniach]

Warunki gwarancji,
płatności i termin

wykonania

1 EL-Rapid S.C. 

Zdzisłąw Piskozub, Krzysztof Rosinke

ul. Żwirki i Wigury 30A
84-230 Rumia
faks: 58 717 19 94
mail: elrapid.serwis@gmail.com

133.308,00 20 jak w siwz

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia wynosi: 133.553,07 zł brutto.

Część II – Rapid 2KA

Nr
oferty

Wykonawca Cena brutto
 oferty 
w zł (C)

Termin dostawy
(D)

[w dniach]

Warunki gwarancji,
płatności i termin

wykonania

1 EL-Rapid S.C. 

Zdzisłąw Piskozub, Krzysztof Rosinke

ul. Żwirki i Wigury 30A
84-230 Rumia
faks: 58 717 19 94
mail: elrapid.serwis@gmail.com

11.013,12 20 jak w siwz

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia wynosi: 12.712,01 zł brutto
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Część III– Ultralite LTI 20-20 100LR

Nr
oferty

Wykonawca Cena brutto
 oferty 
w zł (C)

Termin dostawy
(D)

[w dniach]

Warunki gwarancji,
płatności i termin

wykonania

2 SAFETY CAMERA SYSTEMS Sp. z o.o.

ul. Puławska 405A
02-801 Warszawa
faks: 22 402 12 52
mail:biuro@safetycam.pl

127.586,41 20 jak w siwz

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia wynosi: 82.999,98 zł brutto

Część IV – Integra B

Nr
oferty

Wykonawca Cena brutto
 oferty 
w zł (C)

Termin dostawy
(D)

[w dniach]

Warunki gwarancji,
płatności i termin

wykonania

1 EL-Rapid S.C. 

Zdzisłąw Piskozub, Krzysztof Rosinke

ul. Żwirki i Wigury 30A
84-230 Rumia
faks: 58 717 19 94
mail: elrapid.serwis@gmail.com

19.237,92 20 jak w siwz

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia wynosi: 17.194,00 zł brutto.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia wynosi: 246.459,06 zł brutto.

wyk. w 1 egz.
wyk. A.G.
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