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SŁUŻBA KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO 
BIURO ADMINISTRACYJNE 

 

 
 
 
 
 
 

 

  
Warszawa, 24 września 2019 r. 

 

 

 

                   I N F O R M A C J A 

                  z otwarcia ofert 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę samochodów 

osobowych jako ZP-38-SKW-2019. 

 

Zamawiający Służba Kontrwywiadu Wojskowego z siedzibą przy ul. W. Oczki 1,  

02-007 Warszawa na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) informuję, że w dniu 

23 września 2019 r. o godz. 12:00 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego na dostawę nowych, nieużywanych i nienaprawianych 

samochodów osobowych. 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na realizację zamówienia 1.508.725,00 zł brutto, z podziałem na części: 

 Część nr 1 – 554.725,00 zł; 

 Część nr 2 – 954.000,00 zł. 

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 23.09.2019 r. do godz. 11:00 ofertę 

złożyło 5 (pięciu)  Wykonawców, zgodnie z poniższą tabelą: 

 

Na część 1: Dostawa 3 szt. samochodów z nadwoziem zamkniętym typu PICKUP 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres 
wykonawcy 

Cena oferty 

(zł brutto) 

Termin realizacji 

dostawy 

(nie później niż 

do dnia 

19.12.2019 r.) 

Gwarancja 

mechaniczna na 

pojazd 

 (min. 2 lata) 

lub na okres   

min. 100 tyś. km 

Gwarancja na 

perforację 

elementów 

nadwozia 

(min. 10 lat) 

Gwarancja na 

powłokę 

lakierniczą 

 (min. 2 lata) 

lub na okres  

min. 100 tyś. km 

1 

Bemo Motors  
Sp. z o.o. 

ul. Mogileńska 50 
61 – 044 Poznań 

522.000,00 zł 28.11.2019 

2 lata 

lub na okres 

100 tyś. km 

10 lat 

2 lata 

lub na okres 

100 tyś. km 

2 

STEELER  
Marcin Piasecki  

Ul. Grodzieńska 206 
16-100 Sokółka 

859.585,50 zł 31.10.2019  

2 lata 

lub na okres 

100 tyś. km 

10 lat 

2 lata 

lub na okres 

100 tyś. km 
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Na część 2: Dostawa 8 szt. samochodów osobowych klasy średniej 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres 
wykonawcy 

Cena oferty 

(zł brutto) 

Termin realizacji 

dostawy 

(nie później niż 

do dnia 

19.12.2019 r.) 

Gwarancja 

mechaniczna  

na pojazd 

 (min. 2 lata) 

lub na okres   

min. 100 tyś. km 

Gwarancja 

na 

perforację 

elementów 

nadwozia 

(min. 10 lat) 

Gwarancja na 

powłokę 

lakierniczą 

 (min. 2 lata) 

lub na okres  

min. 100 tyś. km 

3 

SIKORA AC  
Sp. z o.o. 

 ul. Pszczyńska 103 
43-190 Mikołów 

1.012.670,40 zł 29.11.2019 

2 lata 

lub na okres 

bez limitu 

przejechanych 

km 

12 lat 

3 lata 

lub na okres 

bez limitu 

przejechanych 

km 

4 

CRH ŻAGIEL AUTO  

Sp. z o.o. 

ul. Roztocze 4 

20-722 Lublin 

863.952,00 zł 29.11.2019 

2 lata 

lub na okres 

100 tyś. km 

12 lat 

3 lata 

lub na okres 

100 tyś. km 

5 

Przedsiębiorstwo 

Usługowo – 

Handlowe “Zdunek” 

Sp. z o.o. 

ul. Miałki Szlak 43/45 

80-717 Gdańsk 

999.200,00 zł 

po 

31.10.2019 

do 

29.11.2019 

2 lata 

lub na okres 

bez limitu 

przejechanych 

km 

10 lat 

2 lata 

lub na okres 

bez limitu 

przejechanych 

km 

 

 

W ofertach zaakceptowano warunki płatności określone przez Zamawiającego we wzorze 

umowy. 

          

          

 

        /ZAMAWIAJĄCY/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wykonano w egzemplarzu pojedynczym – a/a 
Treść pisma zamieszczono na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/skw_gov   
    

https://platformazakupowa.pl/pn/skw_gov

