
Szczecin, dnia 16.11.2016 r.

ZZ-2380-126/16

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  dalej  „uPzp”  na  „dostawę  fabrycznie  nowego  pojazdu  specjalnego  z  zamontowanym

podnośnikiem koszowym dla KPP w Gryfinie”.

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

Nr
oferty

Wykonawca Cena w zł
brutto/netto

Ilość miesięcy
gwarancji na
podzespoły

mechaniczne,
hydrauliczne,
elektryczne i
elektroniczne
podnośnika
koszowego

Wysokość
robocza

podnośnika
[w metrach]

Udźwig
kosza

podnośnika
[w

kilogramach]

Termin
wykonania
, warunki
płatności

1 Beckmann Volmer 
Technology Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 25
83-330 Żukowo
faks (58) 681 84 35

430 500,00
brutto

36 20 250

Termin
wykonania
28.04.2017
r., warunki
płatności

jak w siwz

2 Rudolf Sterling Trading 
Company LLC
11 Fairway Lakes Dr E12
19904 Dover, Delaware, USA
e-mail: 
rudolfsterlingcompany@gmail.
com 

340 000,00
netto

12 22 220 jak w siwz

3 ABC servis spol. s.r.o.
28.Října 68/165
Ostrava-Mariánské Hory, 
70900 Czechy
e-mail: abcservis@seznam.cz

345 000,00
netto

12 22 220 jak w siwz

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi :   340 000,00 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  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. K.K.


