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ZP-2380-286-62/2831/2018      Katowice, dnia 05.10.2018 r. 
 
         egz. pojedynczy 
 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 
„Dostawę mebli metalowych w ramach pierwszego wyposażenia dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-

Białej” 
 
 Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp informuje, że w dniu 
05.10.2018 r. o godz. 9:30 odbyło się otwarcie ofert do niniejszego postępowania i jakie dane zostały podane na 
otwarciu, tj.: 
1) kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 113 889,00 zł brutto 

w tym:  
Zadanie 1-  13 000,00 zł brutto 
Zadanie 2-  100 889,00 zł brutto 

2) do upływu terminu składania ofert złożono jedna ofertę  wg poniższego zestawienia: 
 dla zadania nr 1 

Informacje podawane na otwarciu Nr 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres 
Wykonawcy Cena oferty brutto Gwarancja na 

zaoferowany 
asortyment 

Termin realizacji 
reklamacji 

001 KJMK Meble Sp. z o.o.  
Ul. Gliwicka 189 
40-859 Katowice 

12 981,42 zł brutto 60 miesięcy 7 dni 

 dla zadania nr 2 
Informacje podawane na otwarciu Nr 

oferty 
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres 

Wykonawcy Cena oferty brutto Gwarancja na 
zaoferowany 
asortyment 

Termin realizacji 
reklamacji 

001 KJMK Meble Sp. z o.o.  
Ul. Gliwicka 189 
40-859 Katowice 

85 552,65 zł brutto 60 miesięcy 7 dni 

3) termin wykonania zamówienia - 30 dni, warunki płatności określone w zaakceptowanym załączniku nr 2 do 
SIWZ - wzorze umowy 

 
 
 Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy prawo zamówień publicznych, 
Wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, do przekazania Zamawiającemu oświadczenia 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 udzieleniu zamówienia.  
 
 
Wyk. w 1 egz. B.B. 
zamieszczono w BIP KWP w Katowicach 


