
Katowice, 29.10.2019r.

ZP-2380-320-34/1841 /2019

egz. pojedynczy
 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 

„Zakup pojazdów samochodowych dla jednostek Policji garnizonu śląskiego”

Zgodnie  z  art.  86  ust.  5  ustawy  Pzp.  Zamawiający  informuje,  że  w  dniu  29.10.2019  r.
o  godzinie  9:30  odbyło  się  otwarcie  ofert  do  przedmiotowego  postępowania.  Kwota  jaką  
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:  
zadanie nr 1: 70 000,00 zł. brutto. 
zadanie nr 2:    123 935,48 zł. brutto. 
Złożono 2 oferty:

MM Cars Kościuszki sp. z o.o.  
ul. Kościuszki 253 
40-690 Katowice

Oferta nr 001

FCA Poland S.A.
 ul. Grażyńskiego 141
43-300  Bielsko-Biała

Oferta nr 002

Zadanie nr 1 Zadanie nr 2 Zadanie nr 1 Zadanie nr 2

Cena Oferty - 129 000,00 zł 71 188,71 zł -

Masy  pojazdu bazowego  - 1055 kg 1516 kg -

Maksymalnej mocy silnika - 61,8 kW 88 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     -

Pojemność silnika  - 1248 cm3 1368 cm3 -

Zgodnie z art. 86 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że termin wykonania
zamówienia  oraz  warunki  płatności  zostały  określone  przez  Zamawiającego  w  dokumentacji
przetargowej jako nie podlegające zmianie, na co Wykonawcy wyrazili zgodę poprzez stosowne
oświadczenia złożone w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ.

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  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. 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. ED / EZ
- zamieszczono na stronie BIP 
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Komenda  Wojewódzka  Policji 
w Katowicach

Zespół Zamówień Publicznych
ul. Lompy 19
40 - 038 Katowice 

tel. 32 200 2050 www.slaska.policja.gov.pl
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