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ZP-2380-449-82/3866/2018      Katowice, dnia 10.12.2018 r. 
 
         egz. pojedynczy 
 
 
 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 
„Zakup radiotelefonów bazowych zdalnie sterowanych oraz zakup radiotelefonów noszonych 

i przewoźnych wraz z ładowarkami” 
 
 
 Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp informuje, że w dniu 
10.12.2018 r. o godz. 10:30 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  

318 272,00 zł brutto w tym na: 
 Zadanie nr 1 - kwotę 166 000,00 zł brutto 
 Zadanie nr 2 - kwotę 152 272,00 zł brutto 
 
2) złożono trzy oferty wg poniższego zestawienia: 

Oferta nr 
… 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres 
wykonawcy 

Zadanie nr 1 Zadanie nr 2 

001 TRX s.c. Renata Kryńska, Kazimierz 
Kryński 
Ul. Wierzbowa 8 
15-743 Białystok 

160 084,50 zł brutto - 

002 Łukasz Parysz 
Os. Zielone 8/135 
33-100 Tarnów 

- 180 625,50 zł brutto 

003 Perfect Paweł Mieszkowski, Barbara 
Tarnawska Spółka Jawna 
Al. 3 Maja 5a/41 
00-401 Warszawa 

 184 948,95 zł brutto 

3) termin wykonania zamówienia: Zadanie nr 1 – radiotelefony bazowe w terminie do 15.02.2019 r. 
Zadanie nr 2  – radiotelefony noszone i przewoźne wraz z ładowarkami w terminie do 19.12.2018 r. 

 
4) 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. JK/BB 
zamieszczono w BIP KWP w Katowicach 


