
 

 

Łódź, dnia 15.06.2020 r. 

ZP/16/2020 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na najem czterech samochodów ciężarowych z zabudową bezpylną 

jednokomorową 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych, przekazuje informacje z otwarcia ofert. 

Jawne otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Najem czterech samochodów 

ciężarowych z zabudową bezpylną jednokomorową”, oznaczonego numerem ZP/16/2020 odbyło się w dniu 

15.06.2020 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Zamawiającego – MPO – Łódź Sp. z o.o. w Łodzi, przy  

ul. Tokarzewskiego 2, w sali konferencyjnej, I piętro.  

Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Pzp, bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę brutto, jaką 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, która wynosi: 708.480,00 zł 

Liczba złożonych ofert: 3 

Oferty złożyli: 

Nr 

oferty 
Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy 

Cena oferty 

brutto  

(w złotych) 

Rok produkcji 

pojazdów 

Termin 

wykonania 

Termin 

płatności 

1. 

 
 FRAIKIN Polska 

Spółka z o.o.  
 

 
 ul. Taśmowa 7  

02-677 Warszawa  
 

637 041,60 

2015 

zgodnie z 

SIWZ 

zgodnie z 

SIWZ  

2015 

2015 

2015 

2. 

Mercedes Martruck 
Pojazdy Specjalne  

Sp. z o. o. 
 

ul. Ks. J. Londzina 47 

43-382 Bielsko - Biała 
560 230,56 

2010 

zgodnie z 

SIWZ 

zgodnie z 

SIWZ 

2010 

2010 

2011 

3. 

GP Truck Trading S.C. 

Grzegorz Kądziela 

Agnieszka Kądziela 

ul. Hoserów 13,  

02-995 Warszawa 
531 360,00 

Brak danych 

zgodnie z 

SIWZ 

zgodnie z 

SIWZ 

Brak danych 

Brak danych 

Brak danych 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji  

z otwarcia przekażą Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może 

przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 

o udzielenia zamówienia publicznego. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. 

 


