
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania na ,,Dostawę dziesięciu fabrycznie nowych 

elektrycznych autobusów komunikacji miejskiej wraz z infrastrukturą ładowania w 2021 roku 

dla PKM, Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach” - sprawa nr PN/UZP/TT/1/2020 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawa zamówień publicznych (tj. Dz.U.2019.1843),  

zwanego dalej ,,ustawą Pzp” Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (znak sprawy PN/UZP/TT/1/2020) 

na ,,Dostawę dziesięciu fabrycznie nowych elektrycznych autobusów komunikacji miejskiej 

wraz z infrastrukturą ładowania w 2021 roku dla PKM, Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach” wybrano 

ofertę firmy: VOLVO BUS CORPORATION, Fastningsvagen 1, 405-08 Goeteborg, Szwecja, 

z ceną brutto:  36 430 705,80 zł. 

 

 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej,  

Sp. z o.o. w Gliwicach 

ul. Chorzowska 150, 44-100 Gliwice 

   

    

   Gliwice, 22 lipca 2020 r. 

 

    

  Do Wykonawców  

ubiegających się o udzielenie zamówienia 

   

  PKM DT/ TT / 2698 / 2020 

 

 



  

 

 

 

 

Uzasadnienie wyboru – Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu wymagane przez 

Zamawiającego oraz wybrana oferta ma najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów określonych 

w specyfikacji. 

 

Zawiadamiamy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego: ,,Dostawa dziesięciu fabrycznie 

nowych elektrycznych autobusów komunikacji miejskiej wraz z infrastrukturą ładowania w 2021 roku 

dla PKM, Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach”, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp, może być zawarta 

w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia ( art. 94 ust. 1 pkt. 1 

ustawy Pzp). 

 

 

Załącznik nr 1- Zestawienie złożonych ofert wykonawców wraz z oceną. 

 

 

  

 

 

 

 

        

          

          

 
Prezes Zarządu   Wiceprezes Zarządu 

 

 

 

 

 

Rozdzielnik: 

1. Platforma zakupowa; 

2. Tablica ogłoszeń; 

3. aa.



  

 

 

 

 

Gliwice, dnia 22 lipca 2020 r. 

 

Postępowanie na „Dostawę dziesięciu fabrycznie nowych elektrycznych autobusów komunikacji miejskiej wraz z infrastrukturą ładowania  
w 2021 roku dla PKM, Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach” - sprawa nr PN/UZP/TT/1/2020 
 
Data otwarcia ofert: 26.06.2020 r. 
 

Załącznik nr 1 - Zestawienie złożonych ofert wykonawców wraz z oceną  

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena oferty 
Ocena 

techniczna 

Warunki 

gwarancji 

i serwisu 

 

Ceny wybranych 

części 

zamiennych 

Ekologia Razem 

SOLARIS BUS & COACH S.A. 
ul. Obornicka 46, 

Bolechowo – Osiedle, 62-005 Owińska 

53,96 14,70 16,69 5,00 4,50 94,85 

VOLVO BUS CORPORATION 
Fastningsvagen 1, 

 405-08 Goeteborg, Szwecja 

55,00 14,40 19,93 3,07 4,89 97,29 

 

  

 

 

        

          

          

 
Prezes Zarządu   Wiceprezes Zarządu 

 

 


		2020-07-22T10:24:16+0200
	Maciej Artur Krawczyk


		2020-07-22T10:24:47+0200
	Maciej Artur Krawczyk


		2020-07-22T11:19:44+0200
	Henryk Leonard Szary


		2020-07-22T11:20:55+0200
	Henryk Leonard Szary




