
 
 
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

numer sprawy  PKM/PN/TR/04/2020 
 

 

Zamawiający, Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej, Sp. z o.o. w Gliwicach, działając 

na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(tekst jednolity Dz.U.2015.2164 z dnia 2015.12.22 z późn. zm.) - zwaną również ustawą Pzp, 

zawiadamia, że w dniu 25 sierpnia 2020r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej w siedzibie 

Zamawiającego, odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu na: „Budowa infrastruktury niezbędnej 

do ładowania autobusów elektrycznych na potrzeby PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach” - sprawa 

nr PKM/PN/TR/04/2020.  
 

 

Podczas publicznego otwarcia ofert odczytano następujące informacje:  

 

1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:  

2 000 000,00 zł netto / 2 460 000,00 zł brutto. 

 

 

 

 

 

 

 
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej,  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
ul. Chorzowska 150, 44-100 Gliwice 
 
 

Gliwice, 25 sierpnia 2020 r. 
 
 
 
 

PKM/PN/TR/04/2020 
 

 
 
 



2. Do wyznaczonego terminu składania ofert, ofertę złożył Wykonawca: 

Oferta nr 1: 

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A., ul. Nad Bytomką 1, 44-100 Gliwice 

a) Cena oferty: 

- wartość netto [zł]: 2 615 314,44 zł; 

- wartość brutto [zł]: 3 216 836,76 zł. 

b) Okresy gwarancji: 

- okres gwarancji na roboty budowlane: 84 miesięcy; 

- okres gwarancji na wszystkie urządzenia: 48 miesięcy. 

c) Termin wykonania przedmiotu zamówienia: nastąpi nie później niż w dniu 30.11.2021r.  

d) Warunki płatności: 

- 90 % kwoty, stanowiącej wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia 
powiększonej o podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień wystawienia 
faktury, płatnej po podpisaniu protokołu, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt b) wzoru 
umowy – istotne postanowienia; 

- 10 % kwoty, stanowiącej wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia 
powiększonej o podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień wystawienia 
faktury, płatnej po podpisaniu protokołu, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt c) wzoru 
umowy – istotne postanowienia. 

 
 
 
 

              
              
              
   

      Prezes Zarządu 
  

    Wiceprezes Zarządu 
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