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ZP-2380-468,477-75,76/3552/2016     Katowice, dnia 24.11.2016 r. 
 
         egz. pojedynczy 
 
 
 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 
„Zakup pojazdów osobowych” 

 
 
Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. zamawiający informuje, że: 
1) kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi  334 900,00 zł 

brutto w tym na: 
 zadanie nr 1 kwotę 134 000,00 zł brutto, 
 zadanie nr 2 kwotę 100 000,00 zł brutto, 
 zadanie nr 3 kwotę 100 900,00 zł brutto 
 
2) złożono dwie oferty wg poniższego zestawienia: 
 
Oferta nr …/Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 
adres wykonawcy 

001 
„WAWROSZ” Sp. j.  
43-300 Bielsko-Biała  
ul. Warszawska 158 

002 
MM Cars Sp. z o.o.  
40-271 Katowice 
ul. Lotnisko 81 

Zadanie nr 1 - pojazd osobowy nieoznakowany 
Cena oferty zł brutto 167 300,00 zł brutto 144 500,00 zł brutto 
współczynnik masy pojazdu gotowego do 
jazdy do maksymalnej mocy silnika netto  

9,55 kg/kW. 1624 

zużycie energii  2,72 (MJ/km) 2,72 (MJ/km) 
emisja zanieczyszczeń - emisja dwutlenku 
węgla (CO2)  

197 (g/km) 197 (g/km) 

Gwarancja 
a) na podzespoły mechaniczne, elektryczne i 
elektroniczne pojazdu na którym wykonano 
zabudowę 
b) na powłokę lakierniczą  
c) na perforację elementów nadwozia  

 
a) 24miesiące 
 
 
b) 24 miesiące 
c) 144 miesiące 

 
a) 24 miesiące 
 
 
b) 36 miesięcy 
c) 144 miesiące 

pojazd marki 
model  
w wersji wyposażeniowej  

SUBARU 
FORESTER XT 
PLATINUM 

SUBARU 
FORESTER XT 
COMFORT 

Zadanie nr 2 - pojazd osobowy nieoznakowany 
Cena oferty zł brutto 110 800,00 zł brutto 109 500,00 zł brutto 
współczynnik masy pojazdu gotowego do 
jazdy do maksymalnej mocy silnika netto  

13,23 kg/kW 1410 

zużycie energii  2,08 (MJ/km) 2,08 (MJ/km) 
emisja zanieczyszczeń - emisja dwutlenku 
węgla (CO2) 

151 (g/km) 151 (g/km) 

Gwarancja 
a) na podzespoły mechaniczne, elektryczne i 
elektroniczne pojazdu na którym wykonano 
zabudowę 
b) na powłokę lakierniczą  
c) na perforację elementów nadwozia  

 
a) 24 miesiące 
 
 
b) 24 miesiące 
c) 144 miesiące 

 
a) 24 miesiące 
 
 
b) 36 miesięcy 
c)144 miesiące 

pojazd marki 
model  
w wersji wyposażeniowej  

SUBARU 
XV 
COMFORT. 

SUBARU 
XV 
COMFORT 

Zadanie nr 3 - pojazd osobowy oznakowany o podwyższonych parametrach 
Cena oferty zł brutto 102 300,00 zł brutto  
współczynnik masy pojazdu gotowego do 
jazdy do maksymalnej mocy silnika netto 

9,24 kg/kW.  
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zużycie energii 2,368 (MJ/km)  
emisja zanieczyszczeń - emisja dwutlenku 
węgla (CO2) 

174 (g/km)  

Gwarancja 
a) na podzespoły mechaniczne, elektryczne i 
elektroniczne pojazdu na którym wykonano 
b) na powłokę lakierniczą 
c) na całość zabudowy  
d) na oznakowanie pojazdu  
e) na perforację elementów nadwozia  

 
a) 24 miesiące 
 
b) 24 miesiące 
c) 24 miesiące 
d) 60 miesiące 
e) 144 miesiące 

 

pojazd marki 
model  
w wersji wyposażeniowej  

OPEL 
INSIGNIA SPORTS TOURER 
EDITION 

 

 
 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. B.B. 
zamieszczono w BIP KWP w Katowicach 


