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ZP-2380-486-89/3895/2018     Katowice, dnia 11.12.2018 r. 
 
         egz. pojedynczy 
 
 
 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 
„Zakup i dostawę walizek ogólnokryminalistycznych (oględzinowych) i walizek do oględzin 

zwłok ludzkich na miejscach zdarzeń przez techników kryminalistyki KMP/KPP Policji 
garnizonu śląskiego” 

 
 
 Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp informuje, że w dniu 
11.12.2018 r. o godz. 10:00 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  

223 928,88 zł brutto w tym na: 
 Zadanie nr 1 - Zakup i dostawa 28 kpl walizek ogólnokryminalistycznych (oględzinowych) na miejscach 

zdarzeń przez techników kryminalistyki KMP/KPP Policji garnizonu śląskiego - kwotę 126 808,08 zł brutto 
 Zadanie nr 2 - Zakup i dostawa 32 kpl walizek do oględzin zwłok ludzkich na miejscach zdarzeń przez 

techników kryminalistyki KMP/KPP Policji garnizonu śląskiego - kwotę 97 120,80 zł brutto 
 
2) złożono dwie oferty wg poniższego zestawienia: 
 

Oferta nr 
… 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres 
wykonawcy 

Kryteria Zadanie nr 1 Zadanie nr 2 

Cena oferty 
brutto 

- 91 118,40 zł brutto 001 TRANSFARM Sp. z o.o. 
ul. Puławska 370 
02-819 Warszawa Okres 

gwarancji 
- 36 miesięcy 

Cena oferty 
brutto 

93 539,04 zł brutto 109 617,60 zł brutto 001 STANIMEX Sp. j. S. Staniszewski, M. 
Staniszewski 
ul. Małopolska 3 
20-724 Lublin 

Okres 
gwarancji 

36 miesięcy 36 miesięcy 

 
3) termin wykonania zamówienia: termin realizacji zadania nr 1 i zadania nr 2 dla zamówienia podstawowego i 

zamówienia w przypadku korzystania z prawa opcji: w terminie od 21.02.2019 r. do 28.02.2019 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.  
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Wyk. w 1 egz. B.B. 
zamieszczono w BIP KWP w Katowicach 


