
Szczecin, dnia 19.04.2017 r.

ZZ-2380-50/17

Zestawienie ofert z dnia otwarcia

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:  Wykonywanie  usług  przechowywania  pojazdów  i/lub  części

samochodowych  zabezpieczonych  przez  Policję  do  celów  procesowych  z  wyłączeniem

przypadków określonych w art.  50a i  art.  130a ustawy z dnia 20.06.1997r.  Prawo o ruchu

drogowym (  Dz.  U.  2012 poz.  1137 ze zm.)  na terenie  działania danej  jednostki  Policji  na

parkingu strzeżonym w podziale na części

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

część 1 - KMP w Szczecinie:

Lp Nr
oferty

Wykonawca Cena w zł
brutto

Odległość w pełnych km
pomiędzy siedzibą jednostki
a wskazanym parkingiem 

Termin
wykonania,

warunki
płatności

1 1 Ratownictwo Drogowe Sp. z o.o.
ul. Firlika 33
71-637 Szczecin
e-mail: osprd@wp.pl

119 600,00 zł 4 km jak w siwz

2 2 Carstein
Gracjan Gutstein
ul. Struga 78/200
70-777 Szczecin
e-mail: carstein@op.pl 

 59 600,00 zł  10 km jak w siwz

3 3 EVO Sp. z o.o.
ul. Struga 78
70-777 Szczecin
e-mail: biznes@evo.info.pl

116 600,00 zł 10 km jak w siwz

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie części zamówienia wynosi: 118 000,00 zł;



część 12 - KPP Szczecinek:

Nie złożono żadnej oferty.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie części zamówienia wynosi: 33 100,00 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.  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. M.M.


