
ZP.271-1/2019                                       Swarzędz, dnia 28.11.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.:

„Dostawa  samochodów  dostawczych  na  potrzeby  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  
w  Swarzędzu:                                              
Część I – dostawa samochodu dostawczego o DMC do 3,5 tony typu skrzynia
Część II – dostawa samochodu dostawczego o DMC do 3,5 tony typu furgon”.

W  dniu  28.11.2019  roku  o  godz.  10:30  w  Gabinecie  Dyrektora  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  
w Swarzędzu  miało miejsce otwarcie ofert.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły:
2 oferty na część nr I  zamówienia
1 oferta na część nr II zamówienia

Na część I

Nr
oferty

Nazwa firmy
Cena

ofertowa

Egzemplarz
nowy /

wystawowy

Okres
gwarancji i

rękojmi
(miesiące)

Moc silnika
(KM)

1
REN – CAR Sp. z o.o.
ul. Gliwicka 190
44-207 Rybnik

145.140,00 zł NOWY 60 170

2

FRANK CARS Sp. z o.o., 
Autoryzowany Dealer
ul. Jagiellońska 147/151
42-200 Częstochowa

106,000,00 zł NOWY 2 130

Na część II

Nr
oferty

Nazwa firmy
Cena

ofertowa

Egzemplarz
nowy /

wystawowy

Okres
gwarancji i

rękojmi
(miesiące)

Moc silnika
(KM)

1 REN – CAR Sp. z o.o.
ul. Gliwicka 190
44-207 Rybnik

89.970,00 zł NOWY 60 100

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie:

I-ej części zamówienia środki w wysokości 130.000,00 zł,

II-ej części zamówienia środki w wysokości 80.000,00 zł 

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 ust 5 pkt 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia
przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art . 60d ust. 1, albo od
zamieszczenia  na  stronie  internetowej  informacji,  o  której  mowa  w  art.  86  ust.  5,  przekazuje
zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze z złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody,
że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.


