
Szczecin, dnia 08.06.2017 r.

ZZ-2380-70/17

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:  sukcesywne dostawy ogumienia letniego, zimowego i całorocznego do

sprzętu transportowego KWP w Szczecinie w  podziale na 2 części.

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

część 1 - dostawy ogumienia letniego  do sprzętu transportowego KWP w Szczecinie:

Lp Nr
ofert

y

Wykonawca Cena w zł brutto Czas 
wykonania
usługi
 w dniach 
roboczych

Okres gwarancji
w miesiącach

Termin
wykonania,

warunki
płatności

1 1 Handlopex S.A.
ul. Regulska 49
02-495 Warszawa
faks: 22 37 82 987
e-mail: 
przetargi@handlopex.pl

139 518,00 zł 3 dni 36 m-cy jak w siwz

2 2 Moto Budrex Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 291
85-438 Bydgoszcz
faks: 52 32 30 850
e-mail:
ppawelczak@motobudrex.pl

173 460,75 zł 1 dzień 36 m-cy jak w siwz

3 3 Motor MLG Sp. z o.o.
ul. Wilcza 72 lok. 10 
00-670 Warszawa
faks: 85 744 27 52
e-mail:
motor@lenarciak.com

254 558,00 zł 1 dzień 36 m-cy jak w siwz

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie części zamówienia wynosi: 180 798,54 zł;



część 2 –  dostawy ogumienia zimowego i całorocznego do sprzętu transportowego KWP w Szczecinie:

Lp Nr
ofert

y

Wykonawca Cena w zł brutto Czas 
wykonania
usługi w
dniach

 roboczych

Okres gwarancji
w miesiącach

Termin
wykonania,

warunki
płatności

1 1 Handlopex S.A.
ul. Regulska 49
02-495 Warszawa
faks: 22 37 82 987
e-mail: 
przetargi@handlopex.pl 

167 466,00 zł 3 dni 36m-cy jak w siwz

2 2 Moto Budrex Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 291
85-438 Bydgoszcz
faks: 52 32 30 850
e-mail:
ppawelczak@motobudrex.pl

175 073,28 zł 1 dzień 36 m-cy jak w siwz

3 3 Motor MLG Sp. z o.o.
ul. Wilcza 72 lok. 10 
00-670 Warszawa
faks: 85 744 27 52
e-mail:
motor@lenarciak.com

295 504,00 zł 1 dzień 36 m-cy jak w siwz

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie części zamówienia wynosi: 196 080,62 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.


