Gdynia, dnia 26 pazdziernika 2021 roku

INFORM ACJE Z O T WA RCI A OFERT
dot.: postepowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na sukcesywne dostawy fabrycznie nowych szyb czolowych autobusów oraz materialów do ich
wklejania do Przedsiebiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. - znak: PKM/ZRS/N/20/21.
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 fabrycznie nowych szyb czolowych
autobusów oraz materialów do ich wklejania do Przedsiebiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. znak: PKM/ZRS/N/20/21, które odbylo sie w dniu 25 pazdziernika 2021 roku o godzinie 11.00 za
posrednictwem platformy zakupowej:
1/ Kwoty, jakie Zamawiajacy zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamówienia w poszczególnych
grupach:
GRUPA 1 – 18 861 zl (slownie: osiemnascie tysiecy osiemset szescdziesiat jeden zlotych);
GRUPA 2- 23 949 zl (slownie: dwadziescia trzy tysiace dziewiecset czterdziesci dziewiec zlotych);
GRUPA 3- 5 277 zl (slownie: piec tysiecy dwiescie siedemdziesiat siedem zlotych);
GRUPA 4- 17 254 zl (slownie: siedemnascie tysiecy dwiescie piecdziesiat cztery zlote) .

2/ Zestawienie danych dotyczacych ofert zlozonych w terminie ich skladania (tj. 25 pazdziernika
2021 roku do godz.10.00) :
Numer
Firma
Cena oferty odczytana podczas
oferty
i adres Wykonawcy
otwarcia ofert (brutto)
1.
NORD GLASS sp. z o.o.
GRUPA 1- 25 707 zl
ul.Bohaterów Warszawy 11
GRUPA 2- 25 830 zl
75-211 Koszalin
GRUPA 3- 10 701 zl
GRUPA 4- 27 453,60 zl
2.
Jan Tarapata prowadzacy dzialalnosc gospodarcza pod GRUPA 1- 18 105,60 zl
firma Tarapata Jan Zaklad P rodukcyjno -Handlowy GRUPA 2- 21 623,40 zl
Hurtownia Czesci Zamiennych
GRUPA 3- 5 062,20 zl
39-332 Tuszów Narodowy 3
GRUPA 4- nie zlozono oferty

3.

GRUPA 1- nie zlozono oferty
GRUPA 2- nie zlozono oferty
GRUPA 3- nie zlozono oferty
GRUPA 4- 29 787,16 zl

INTER CARS S.A.
ul.Powsinska 64
02-903 Warszawa
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