ZP-2380-305-79/3654/2017

Katowice, dnia 16.10.2017 r.
egz. pojedynczy

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Zakup pierwszego wyposażenia dla zaplecza obsługowo – naprawczego Stacji Obsługi Bielsko-Biała”
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp informuje, że:
1)
kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 636 069,90 zł brutto
w tym:
Zadanie nr 1 – Zakup kompletnej linii diagnostycznej z urządzeniem do pomiaru ustawienia świateł
i urządzeniem do pomiaru geometrii kół
290 685,90 zł brutto
Zadanie nr 2 – Zakup dźwigników samochodowych różnego rodzaju w ilości 12 szt.
345 384,00 zł brutto
2)

złożono trzy oferty wg poniższego zestawienia:

Nr zadania
Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy

ZADANIE NR 1
Cena brutto zł
60%

MAHA Polska Sp. z o.o.
ul. Nakielska 35
42-600 Tarnowskie Góry
W.S.O.P Sp. z o.o.
ul. Pszczyńska 306
44-100 Gliwice
S&K SERVICE S. Marzec, M.
Marzec sp. j.
ul. Połczyńska 21 A
01-377 Warszawa

ZADANIE NR 2
Cena brutto zł
60%

284 450,00 zł
brutto

Suma
okresów
gwarancji
12%
24
miesiące

czas reakcji na
zgłoszenie
serwisowe
28%
1 dzień

257 562,00 zł
brutto

108
miesięcy

1 dzień

338 250,00 zł
brutto

po 36 miesięcy 1 dzień

-

-

-

288 989,00 zł
brutto

po 36 miesięcy 1 dzień

330 429,00 zł
brutto

Okres
gwarancji
12%

czas reakcji na
zgłoszenie
serwisowe
28%
po 24 miesiące 1 dzień

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
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