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Egz. pojedynczy

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 

„  Kompleksowa naprawa silników w pojazdach służbowych  ”

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. zamawiający informuje, że w dniu 05.01.2017r o godzinie 12:30 odbyło

się otwarcie ofert do przedmiotowego postępowania. Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie

zamówienia wynosi 681.300,00 zł brutto.

Złożono dwie oferty:

a) oferta nr 001 – Zakład Mechaniki Pojazdowej „MOTO-SZLIF” Artur Makowski, Urszula Makowska 
S.C.  ul. Kielce, Krokowska 14

Wykonawca  zaoferował  cenę  w  wysokości  661700,00  zł  brutto  za  wykonanie  przedmiotu  zamówienia

jednocześnie oświadczył, że na wykonaną usługę naprawy silników udzielam 18  miesięcy gwarancji ( tj. 6

miesięcy powyżej gwarancji minimalnej) licząc od dnia dopuszczenia pojazdu do ruchu oraz że udziela  12

miesięcznej gwarancji na wykonaną regenerację dla turbosprężarki, wtryskiwaczy paliwa, głowicy silnika.

b) oferta nr 002 –  FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA „WAŁCZYK” ROMAN WAŁCZYK 41-253 

CZELADŹ, ul. Rzemieślnicza 5

Wykonawca  zaoferował  cenę  w  wysokości  667.500,00  zł  brutto  za  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  

jednocześnie oświadczył, że na wykonaną usługę naprawy silników udzielam 12 miesięcy gwarancji ( tj. 0  

miesięcy powyżej gwarancji minimalnej) licząc od dnia dopuszczenia pojazdu do ruchu oraz że udziela 12  

miesięcznej gwarancji na wykonaną regenerację dla turbosprężarki, wtryskiwaczy paliwa, głowicy silnika.

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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