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Egz. pojedynczy

 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 
„ usługa przemieszczania – holowania pojazdów i ich części na koszt Policji”

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. zamawiający informuje, że: 

1. kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi :
a) dla zadania nr 1 – KMP Gliwice - 52.500,00 zł brutto 
b) dla zadania nr 2 – KMP Piekary Śl. - 5.200,00 zł brutto
c) dla zadania nr 3 – KMP Żory – 3000,00 zł brutto 
d) dla zadania nr 4 – KPP Żywiec – 1500,00 zł brutto 
e) dla zadania nr 5 - KPP Myszków – 1500,00 zł brutto

2) złożono następujące oferty:

a) oferta  nr  001 – Firma Usługowo Handlowa Patryk  Gondek 41-902 Bytom ul.  Drzymały 1/8 złożona dla
zadania nr  2  – KMP Piekary Śl.  z  kwotą 6682,00 zł  brutto  jednocześnie  wykonawca oświadcza,  że czas
oczekiwania na pomoc nie przekroczy 45 minut od chwili zgłoszenia.  

b) oferta nr 002 – Całodobowa Pomoc Drogowa Jerzy Pawełczak złożona dla zadania nr 1 – KMP Gliwice  z
kwotą 46125,00 zł brutto jednocześnie wykonawca oświadcza, że czas oczekiwania na pomoc nie przekroczy
45 minut od chwili zgłoszenia.  

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. 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.  
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