
ZZ-2380-109/17                                                                                                               Szczecin, dnia 20.09.2017r.

informacja na stronę internetową

dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy

Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2017  r.  poz.  1579  ze  zm.),  zwanej  dalej  „uPzp”

na  „Świadczenie  usług w zakresie  regeneracji  i  naprawy poszczególnych podzespołów pojazdów
w służbowym sprzęcie transportowym użytkowanym w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie”

Na podstawie art.  86 ust. 5 uPzp Zamawiający przekazuje informacje z dnia otwarcia ofert tj.19.09.2017r.

w zakresie:  

części I-  naprawa silników wysokoprężnych do służbowych samochodów marki Kia cee'd oraz Fiat Ducato na

rzecz Stacji Obsługi Samochodów nr 1 w Szczecinie KWP w Szczecinie

Nr

oferty

Wykonawca Cena 

w zł brutto

Okres

gwarancji

[w miesiącach]

Termin

wykonania

usługi

[w dniach rob.]

Warunki

reklamacji

 i warunki

płatności

1 AUTO-WOJAK P.U.H.M.

Piotr Popiołek
ul. Santocka 44

71-071 Szczecin

tel. 607 313 711

mail: autowojak@o2.pl

100 250,00 12 10 jak w siwz

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie części I zamówienia wynosi : 84.706,58 zł.

części II - naprawa silników wysokoprężnych do służbowych samochodów marki Kia cee'd oraz Fiat Ducato na

rzecz Stacji Obsługi Samochodów nr 2 w Koszalinie KWP w Szczecinie

Nie złożono żadnej oferty.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie części II zamówienia wynosi: 23.400,14 zł.

części III - regeneracja głowic silników spalinowych do samochodów służbowych KWP w Szczecinie na rzecz

Stacji Obsługi Samochodów nr 2 w Koszalinie KWP w Szczecinie

Nie złożono żadnej oferty.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie części III zamówienia wynosi: 27.162,84 zł

części IV -  regeneracja wtryskiwaczy do samochodów służbowych KWP w Szczecinie na rzecz Stacji Obsługi

Samochodów nr 1 w Szczecinie



Nr

oferty

Wykonawca Cena 

w zł brutto

Okres

gwarancji

[w miesiącach]

Termin

wykonania

usługi

[w dniach rob.]

Warunki

reklamacji

 i warunki

płatności

1 AUTO-WOJAK P.U.H.M.

Piotr Popiołek
ul. Santocka 44

71-071 Szczecin

tel. 607 313 711

mail: autowojak@o2.pl

34 615,00 12 4 jak w siwz

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie części IV zamówienia wynosi: 17.384,80,00 zł

części V -  regeneracja wtryskiwaczy do samochodów służbowych KWP w Szczecinie na rzecz Stacji Obsługi

Samochodów nr 2 w Koszalinie

Nie złożono żadnej oferty.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie części V zamówienia wynosi: 9.154,00 zł

części VI - naprawa tapicerska przednich foteli samochodowych do służbowych samochodów KWP w Szczecinie

na rzecz Stacji Obsługi Samochodów nr 1 w Szczecinie

Nr

oferty

Wykonawca Cena 

w zł brutto

Okres

gwarancji

[w miesiącach]

Termin

wykonania

usługi

[w dniach rob.]

Warunki

reklamacji

 i warunki

płatności

1 AUTO-WOJAK P.U.H.M.

Piotr Popiołek
ul. Santocka 44

71-071 Szczecin

tel. 607 313 711

mail: autowojak@o2.pl

5 200,00 12 4 jak w siwz

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie części VI zamówienia wynosi: 13.115,00 zł

części  VII  -  naprawa  tapicerska  przednich  foteli  samochodowych  do  służbowych  samochodów  KWP

w Szczecinie na rzecz Stacji Obsługi Samochodów nr 2 w Koszalinie

Nie złożono żadnej oferty.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie części VII zamówienia wynosi: 6.620,00 zł

części VIII - regeneracja pilotów i stacyjek samochodowych do służbowych samochodów KWP w Szczecinie na

rzecz Stacji Obsługi Samochodów nr 1 w Szczecinie
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Nr

oferty

Wykonawca Cena 

w zł brutto

Okres

gwarancji

[w miesiącach]

Termin

wykonania

usługi

[w dniach rob.]

Warunki

reklamacji

 i warunki

płatności

1 AUTO-WOJAK P.U.H.M.

Piotr Popiołek
ul. Santocka 44

71-071 Szczecin

tel. 607 313 711

mail: autowojak@o2.pl

15 690,00 12 4 jak w siwz

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie części VIII zamówienia wynosi: 10.500,00 zł

części IX - regeneracja pilotów i stacyjek samochodowych do służbowych samochodów KWP w Szczecinie na

rzecz Stacji Obsługi Samochodów nr 2 w Koszalinie

Nie złożono żadnej oferty.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie części V zamówienia wynosi: 4.974,00 zł

części  X  -  regeneracja  silników  dmuchawy,  wentylatorów  chłodnicy  do  służbowych  samochodów  KWP

w Szczecinie na rzecz Stacji Obsługi Samochodów nr 1 w Szczecinie

Nr

oferty

Wykonawca Cena 

w zł brutto

Okres

gwarancji

[w miesiącach]

Termin

wykonania

usługi

[w dniach rob.]

Warunki

reklamacji

 i warunki

płatności

1 AUTO-WOJAK P.U.H.M.

Piotr Popiołek
ul. Santocka 44

71-071 Szczecin

tel. 607 313 711

mail: autowojak@o2.pl

6 800,00 12 4 jak w siwz

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie części VI zamówienia wynosi: 12.491,40 zł

części  XI  -  regeneracja  silników  dmuchawy,  wentylatorów  chłodnicy  do  służbowych  samochodów  KWP

w Szczecinie na rzecz Stacji Obsługi Samochodów nr 2 w Koszalinie

Nie złożono żadnej oferty.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie części XI zamówienia wynosi: 6.924,00 zł

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całego zamówienia wynosi: 216.432,76 zł.

wyk. w 1 egz.

wyk.A.G.
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