Gdynia, dnia 7 grudnia 2021 roku

INFORM ACJE Z O T WA RCI A OFERT
dot. postepowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na sukcesywne dostawy odziezy roboczej, obuwia roboczego, koszul flanelowych oraz polarów
do Przedsiebiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. – znak: PKM/ZRS/N/25/21.
Zamawiajacy, dzialajac na podstawie §64 ust.5 „Regulaminu udzielania zamówien, których wartosc
jest równa lub przekracza kwote 130 000 zlotych i jest nizsza od kwot okreslonych w przepisach
wydanych na podstawie art.3 ustawy Prawo zamówien publicznych przez Przedsiebiorstwo
Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. z siedziba w Gdyni” ze zmianami, przekazuje ponizej informacje
z czynnosci otwarcia ofert zlozonych w postepowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy odziezy roboczej, obuwia roboczego,
koszul flanelowych oraz polarów do Przedsiebiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. – znak:
PKM/ZRS/N/25/21, które odbylo sie w dniu 7 grudnia 2021 roku o godzinie 11.00 za posrednictwem
platformy zakupowej:

1/ Kwoty, jakie Zamawiajacy zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamówienia w poszczególnych
grupach:
GRUPA 1- 68 960 zl (slownie: szescdziesiat osiem tysiecy dziewiecset szescdziesiat zlotych)
GRUPA 2- 40 165 zl (slownie: czterdziesci tysiecy sto szescdziesiat piec zlotych)
GRUPA 3- 13 653 zl (slownie: trzynascie tysiecy szescset piecdziesiat trzy zlote)
GRUPA 4- 29 520 zl (slownie: dwadziescia dziewiec tysiecy piecset dwadziescia zlotych) .

2/ Zestawienie danych dotyczacych ofert zlozonych w terminie ich skladania (tj. 7 grudnia 2021 roku
do godz.10.00):
Numer
oferty
1.

2.

Firma i adres Wykonawcy
Firma Produkcyjno-Handlowa FURORA Bozena
Zielinska
ul.Feliksa Araszkiewicza 33
20-843 Lublin
TUKAN s.c.
Pawel Tuczkowski
Artur Klemann
ul.Worcella 31
80-809 Gdansk

1/1

Cena oferty odczytana podczas otwarcia
ofert (brutto)
GRUPA 1-59 556,60 zl
GRUPA 2- nie zlozono oferty
GRUPA 3- nie zlozono oferty
GRUPA 4- nie zlozono oferty
GRUPA 1- 81 949,98 zl
GRUPA 2- 33 087 zl
GRUPA 3- 7 749 zl
GRUPA 4- 18 450 zl

