Szczecin, dnia 04.11.2016 r.
ZZ-2380-121/16
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 2015 r. poz. 2164 ze zm.),
zwanej
wraz

dalej
z

„uPzp”

na

wyposażeniem

dostawa
oraz

fabrycznie

agregatów

nowych

namiotów

prądotwórczych

dla

pneumatycznych
jednostek

Policji

woj. zachodniopomorskiego z przeznaczeniem do wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń
wywołanych zmianami klimatu

Na podstawie art. 86 ust. 5 uPzp Zamawiający przekazuje informacje z otwarcia ofert w zakresie:

części 1 – namioty pneumatyczne
Nr
ofert
y
3

4

Wykonawca

Cena w zł brutto

Termin
dostawy
[w dniach]

Okres
gwarancji
[w
miesiącach]

Warunki
płatności

Przedsiębiorstwo Pascal Sp. z o.o.
ul. Pstrągowa 38
40-748 Katowice
faks (32) 250 35 66

271 623,36

30

12

jak w siwz

Przedsiębiorstwo Produkcyjno
Usługowo Handlowe SUPRON 1
spółka jawna
Zenon Piasny, Zygmunt Czarnota
ul. Kluczewska 3
32-300 Olkusz
faks (32) 645 52 22 wew. 38

241 247,28

21

36

jak w siwz

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi : 243 185,76 zł.

części 2 – agregaty prądotwórcze
Nr
ofert
y
1

2

Wykonawca

Cena w zł brutto

Termin
dostawy
[w dniach]

Okres
gwarancji
[w
miesiącach]

Warunki
płatności

Firma Produkcyjno-Handlowa
AKMEL Teresa Kicińska
Wola Mielecka 369c
39-300 Mielec
faks (17) 58 52 551

13 576,00

10

12

jak w siwz

Zakład Produkcyjno-Handlowy
PIWI Piotr Winiarski
ul. Albatrosów 12C
30-716 Kraków
e-mail : sklep@piwi.com.pl

46 144,00

30

jak w siwz

4

5

Przedsiębiorstwo Produkcyjno
Usługowo Handlowe SUPRON 1
spółka jawna
Zenon Piasny, Zygmunt
Czarnota
ul. Kluczewska 3
32-300 Olkusz
faks (32) 645 52 22 wew. 38

12 595,20

7

12

jak w siwz

Agregaty PEX-POOL PLUS
Janusz Kania
ul. Metalowców 35
39-200 Dębica
faks (14) 681 18 37 wew. 502

15 920,00

9

38

jak w siwz

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi : 13 579,20 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 w oparciu o wzór oświadczenia stanowiący załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia odpowiednio dla części na którą złożył ofertę. 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. K.K.

