
Szczecin, dnia 03.12.2019 r.

ZZ-2380-120/19

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 nowych nieoznakowanych pojazdów do przewozu osób dla KWP w Szczecinie”.

Na podstawie  art.  86 ust.  5  uPzp Zamawiający przekazuje  informacje  z  dnia  otwarcia  ofert  tj.  z  dnia
03.12.2019r.:

Część 1: dostawa fabrycznie nowego pojazdu typu bus dla KWP w Szczecinie (1 szt.) 

Nie złożono żadnej oferty.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie części I zamówienia wynosi:  130 000,00 zł.

Część 2: dostawa fabrycznie nowego lekkiego pojazdu terenowo-użytkowego (side-by-side) w policyjnej wersji

oznakowanej dla KWP  w Szczecinie (1 szt.)

nr oferty 1 2 3

wykonawca „Aqua Power” Paweł Winter
ul. Krótka 24
66-400 Gorzów Wlkp.
mail: aquapower@op.pl

„Aqua Power” Paweł Winter
ul. Krótka 24
66-400 Gorzów Wlkp.
mail: aquapower@op.pl

Centrum ATV Sp. z o.o.
ul. Majora Hubala 11
73-110 Stargard
mail: biuro@centrumatv.pl

cena za zamówienie 
gwarantowane w zł 
brutto

158 872,50 zł 158 872,50 zł 128 600,00 zł

oferowany pojazd marka:

CAN AM
model: 

TRAXTER

wersja:  

PRO HD 10T

rok produkcji:

2020

marka:

CAN AM
model: 

TRAXTER

wersja:  

PRO HD 10T

rok produkcji:

2020

marka:

POLARIS
model: 

GENERAL 1000

wersja:  

RG/RGA

rok produkcji:

2019

maksymalna moc 
netto silnika (w KW)

61  KW 61  KW 61  KW

wyciągarka przednia tak/nie tak/nie tak/nie

hak  holowniczy
kulowy

tak/nie tak/nie tak/nie

pojazd trzyosobowy tak/nie tak/nie tak/nie

okres gwarancji (w 
miesiącach)

1. gwarancji na na 
podzespoły mechaniczne, 
elektryczne i elektroniczne 
pojazdu  na którym 

1. gwarancji na na 
podzespoły mechaniczne, 
elektryczne i elektroniczne 
pojazdu  na którym 

1. gwarancji na na 
podzespoły mechaniczne, 
elektryczne i elektroniczne 
pojazdu  na którym 



wykonano zabudowę bez 
limitu kilometrów 24 
miesiące,
2. gwarancja na powłokę 
lakierniczą pojazdu 24 
miesiące,
3. gwarancja na całość 
zabudowy i oznakowanie 
pojazdu 24 miesiące.

wykonano zabudowę bez 
limitu kilometrów 24 
miesiące,
2. gwarancja na powłokę 
lakierniczą pojazdu 24 
miesiące,
3. gwarancja na całość 
zabudowy i oznakowanie 
pojazdu 24 miesiące.

wykonano zabudowę bez 
limitu kilometrów 24 
miesiące,
2. gwarancja na powłokę 
lakierniczą pojazdu 24 
miesiące,
3. gwarancja na całość 
zabudowy i oznakowanie 
pojazdu 24 miesiące.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie części II zamówienia wynosi:  95 000,00 zł.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całego zamówienia wynosi:  225 000,00 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.


