Kętrzyn dnia 06.02.2020r.

Zamawiający:
Gmina Miejska Kętrzyn
ul. Wojska Polskiego 11
11-400 Kętrzyn

Do wszystkich Wykonawców
postępowania nr SO.271.03.2020
znak: SO.271.03.2020
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr SO.271.03.2020 w trybie przetargu
nieograniczonego „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Gminy Miejskiej
Kętrzyn”

Informacja z otwarcia ofert
W nawiązaniu do prowadzonego przez Gminę Miejską Kętrzyn postępowania o udzielenie
zamówienia

publicznego

realizowanego

w

trybie

przetargu

nieograniczonego:

„Zakup

samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Gminy Miejskiej
Kętrzyn”, znak post. SO.271.03.2020, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej
ustawą PZP, Zamawiający niniejszym przekazuje następujące informacje:

1. W wyznaczonym terminie składania ofert, tj. do 06.02.2020 r. do godz. 13:00 wpłynęły
skutecznie 3 oferty.
2. Jedna oferta została wycofana przed upływem terminu składania ofert.
3. Publiczne otwarcie ofert nastąpiło w siedzibie Zamawiającego w dniu 06.02.2020 r. o godz.
13:15.
4. Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 168.960,00 zł brutto.
5. Poniżej firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w wyznaczonym przez
Zamawiającego terminie składania ofert wraz z informacją o cenie oferty, oferowanym okresie
gwarancji jakości i rękojmi za wady na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne
pojazdu bez limitu kilometrów, gwarancji jakości i rękojmi za wady na powłokę lakierniczą oraz
gwarancji jakości i rękojmi za wady na perforację karoserii (blach nadwozia i podwozia). Termin
wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

Cena brutto (zł)

gwarancja jakości i
gwarancja jakości i
rękojmia za wady na rękojmia za wady na
podzespoły
powłokę lakierniczą
mechaniczne,
10%
elektryczne i
elektroniczne
pojazdu bez limitu
kilometrów
20%

gwarancja jakości
i rękojmia za
wady na
perforację
karoserii (blach
nadwozia i
podwozia)
10%

1.

PPHU „Górecki”
Paweł Górecki
Królewiec 100
26-212 Smyków

150.798,00 zł

48 m-cy

72 m-cy

120 m-cy

2.

ALCAR Sp. z o.o.
ul. Lubelska 39A
10-408 Olsztyn

169.499,00 zł

24 m-ce

36 m-cy

120 m-cy

3.

ITS System Sp. z o.o.
ul. E. Kwiatkowskiego 22
55-011 Siedlce

186.960,00 zł

48 m-cy

72 m-cy

120 m-cy

5. Jednocześnie przypominamy, że Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie
internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazują Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia. Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć w oryginale lub
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje
poprzez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej
własnoręcznym podpisem. Wzór przykładowego oświadczenia stanowi zał. nr 5 do SIWZ.

Z poważaniem
Burmistrz Miasta
(-) Ryszard Niedziółka

Sporządziła:
B.Skalij
gł. sp. ds. zamówień publicznych

