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Egz. pojedynczy

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„ Zakup i dostawa odzieży ochronnej i roboczej dla policjantów i pracowników cywilnych garnizonu śląskiej Policji ”

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

1) kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wskazano w tabeli

2) do wyznaczonego terminu, tj. 03.01.2017 r. do godz. 10:30 złożono 2 oferty:

Wykonawca Kryteria
Zadanie nr 1-

Obuwie 
120 837,20 zł

Zadanie nr 2-
Odzież ochronna

198 892,92 zł

Zadanie nr 3-
Odzież służbowa

8041,04 zł

Zadanie nr 4-
Rękawiczki
2661,50 zł

Zadanie nr 5-
Akcesoria dla

Ruchu
Drogowego
8004,00 zł

Zadanie nr 6-
Odzież do jazdy

konnej
 5008,40 zł

001

Powerwear 
Tomasz Pawlak 

Czajków 10 
62-812 Jastrzębniki

cena
gwarancja

termin dostawy
x

215 370,11 zł
36 miesięcy

10 dni
x x

6888,00 zł
36 miesięcy

10 dni
x

002

PPHU ANEX Krzysztof
Wrona

ul. Zachodnia 58/60
42-230 Koniecpol

cena
gwarancja

termin dostawy

114 315,80 zł
36 miesięcy

10 dni

161 227,30 zł
36 miesięcy

10 dni
x

2 181,40 zł
36 miesięcy

10 dni
x x

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. w 1 egz. A.N
zamieszczono w BIP KWP Katowice


