
ZP-2380-413-11/3130/2016 Katowice dnia 24.10.2016 r.

Egz. pojedynczy

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Zakup i dostawa olei silnikowych, przekładniowych oraz płynów eksploatacyjnych do pojazdów
służbowych użytkowanych w Komendzie Wojewódzkiej Policji  w Katowicach oraz jednostkach
podległych – postępowanie nr 3”

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że:
1) kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

624 245,00 zł brutto.

2) do wyznaczonego terminu, tj. 24.10.2016 r. do godz. 13:00 złożono 5 ofert:

Numer oferty Wykonawca Cena brutto Termin dostawy Aprobata dla poz. 3
formularza cenowego

Aprobata dla poz. 4
formularza cenowego

001
UPROMEX Sp. z o.o.

ul. Jesionowa 3
86-065 Łochowo

568 745,00 zł 2 dni TAK TAK

002

AlCor
 Business Partner Sp. z o.o.

ul. Strzykulska 8
05-850 Ożarów Mazowiecki

600 202,25 zł 2 dni TAK TAK

003
Prager Sp. z o.o.

ul. Ursynowska 72
02-605 Warszawa

498 809,00 zł 2 dni TAK TAK

004
Wojam Sp. z o.o.

ul. Spółdzielcza 9/36
05-300 Mińsk Mazowiecki

939 150,00 zł 2 dni TAK TAK

005
Synergy Oil Sp. z o.o.

ul. Wiertnicza 135
02-952 Warszawa

606 645,50 zł 1-2 dni TAK TAK

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 udzielenie zamówienia.
Informację,  o  której  mowa w art.  86  ust.  5  ustawy Prawo zamówień  publicznych  (informacja
z otwarcia  ofert)  Zamawiający umieści  na swojej stronie internetowej  niezwłocznie po otwarciu
ofert.

Wyk. BWSz
- zamieszczono na stronie BIP KWP Katowice


