
ZZ-2380-37/18                                                                                                       Szczecin, dnia 19.03.2018r.

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.19.03.2018r. w zakresie:  

części  I-   regeneracja rozruszników  do samochodów marki Kia cee'd,  Fiat Ducato, Opel
Corsa,  Alfa Romeo,  WV Transporter,  Opel  Vectra i  Opel  Insignia  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 MIŚ
Jolanta Bułgajewska-Baran
ul. Bandurskiego 36

71-685 Szczecin

tel. 531 060 902

mail: auto-mis@wp.pl

77.040,00 12 5 jak w siwz

2 AUTO-WOJAK P.U.H.M.
Piotr Popiołek
ul. Santocka 44

71-071 Szczecin

tel. 607 313 711

mail: biuro@auto-wojak.pl

50.230,00 12 6 jak w siwz

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie części I zamówienia wynosi: brutto

49.329,00 zł                                             

części II -  regeneracja (legalizacja) gaśnic proszkowych GP1, GP2 i GP4 na rzecz Stacji  Obsługi
Samochodów nr 1 w Szczecinie KWP w Szczecinie

Na tę część  nie złożono żadnych ofert.

Kwota,  jaką  Zamawiający  zamierza  przeznaczyć  na  sfinansowanie  części  IV zamówienia  wynosi:  brutto

19.195,00 zł

1



części  III  -  regeneracja  sprężarek  klimatyzacji  do  samochodów  marki  Kia  Ceed,  Fiat  Ducato,
Renault Trafic, Nissan Pathfinder i Alfa Romeo 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 MIŚ
Jolanta Bułgajewska-Baran
ul. Bandurskiego 36

71-685 Szczecin

tel. 531 060 902

mail: auto-mis@wp.pl

23.760,00 12 8 jak w siwz

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie części  V zamówienia wynosi: brutto

15.120,00 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 „uPzp” 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.A.G.

2


