
ZP-2380-85/1557/2018  Katowice dnia 04.06.2018 r.

Egz. pojedynczy

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  „Zakup i  dostawę radiotelefonów
standardu DMR wraz z osprzętem oraz zakupu, instalację i uruchomienie dyspozytorskiego systemu łączności
analogowo-cyfrowej w technologii IP”

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że w dn. 04.06.2018 r. odbyło się otwarcie ofert złożonych
do przedmiotowego postępowania.
Łączna kwota brutto jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 1 488 000,00 zł.
Kwoty przeznaczone na realizację poszczególnych zadań wskazane są w tabelach poniżej.
Do wyznaczonego terminu, tj. 04.06.2018 r. do godz. 10:00 złożono łącznie sześć ofert.

Zestawienie złożonych dla zadania nr 1 ofert wraz ze wskazaniem kryteriów oceny ofert:
Kwota brutto jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania wynosi 1 335 000,00 zł.

Numer oferty, nazwa Wykonawcy Cena brutto oferty
Gwarancja na zaoferowany

asortyment 

001
RTcom s.c. Wojciech Kropiewnicki, Tomasz Sulima, 
Sławomir Hirny, Dariusz Sulima
ul. H. Cegielskiego 1
75-202 Koszalin

929 595,87 zł 60 m-cy

002
RADMOR S.A.
ul. Hutnicza 3
81-212 Gdynia

1 416 215,85 zł 60 m-cy

003
COVERTECH Sp. z  o.o.
ul. Trakt Lubelski 275T/10
04-667 Warszawa

1 146 975,00 zł 60 m-cy

005
DGT Sp. z o.o.
ul. Młyńska 7
83-010 Straszyn

1 265 328,06 zł 36 m-cy

006
Aksel Sp. z o.o.
ul. Lipowa 17
44-207 Rybnik

1 231 940,94 zł 60 m-cy
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Zestawienie złożonych dla zadania nr 2 ofert wraz ze wskazaniem kryteriów oceny ofert:
Kwota brutto jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania wynosi 153 000,00 zł.

Numer oferty, nazwa Wykonawcy Cena brutto oferty
Gwarancja na zaoferowany

asortyment 

004
Elvys Polska Sp. z o.o.
Al. Solidarności 115/2
00-140 Warszawa

574 007,00 zł 60 m-cy

Zgodnie z art. 86 ust. 5 pkt 3) ustawy Pzp Zamawiający informuje, że termin wykonania zamówienia oraz
warunki płatności zostały określone przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej jako nie podlegające zmianie,
na co Wykonawcy wyrazili zgodę poprzez stosowne oświadczenia złożone w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do
SIWZ.

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 niniejszej informacji, 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.

Wyk. 1 egz. M.K.
zamieszczono na stronie internetowej KWP Katowice
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