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Wrocław, dnia 03 sierpnia 2020r.  

 

 

Dotyczy:    postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pojazdów 

samochodowych czterokołowych typu Quad nr postępowania 

TECH/165/U/2020. 

 

 

Informacja z otwarcia ofert 

 
Zamawiający przekazuje pisemnie informacje, ujawnione podczas czynności otwarcia ofert, 

która odbyła się w dniu 03.08.2020 r. w postępowaniu o zamówienie publiczne, którego 

przedmiotem jest dostawa pojazdów samochodowych czterokołowych typu Quad, nr 

sprawy: TECH/165/U/2020. 

 

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

sfinansowanie poszczególnych części zamówienia (zamówienie gwarantowane) w wysokości: 

 

- część 1 –        91 000,00 zł brutto 

- część 2 –   2 750 000,00 zł brutto 

 

Informacje podane podczas otwarcia ofert 

Lp. 
Numer 

oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko 

oraz adres wykonawcy 
Cena brutto  Termin wykonania 

Dodatkowa 

gwarancja 

 

1 

 

1 

Concept Sp. z o.o. 

al. gen. W. Andersa 593,  

43-300 Bielsko-Biała 

 

Część 1 -     103 320,00 zł 

 

 

- do dnia 

31.10.2020r. 

 

24 miesiące 

 

Część 2 -  4 959 360,00 zł 

 

- do dnia 

30.11.2020r. 
24 miesiące 

 

Podstawa prawna: art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych. 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z Rozdziałem 6 ust. 6.2 SIWZ Wykonawca 

przekazuje Zamawiającemu, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

Zamawiającego informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy Pzp), 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,              

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp.  

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wraz ze złożeniem oświadczenia, 

Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu.  



str. 2 

Oświadczenie, o którym mowa, winno zostać złożone w oryginale w postaci dokumentu 

elektronicznego lub w elektronicznej kopii oświadczenia poświadczonej za zgodność z 

oryginałem – za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej: pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/4rblog, zgodnie z załączonym do pisma Załącznikiem nr 1. 

 

„z upoważnienia Komendanta 4RBlog” 

KIEROWNIK 

SEKCJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

/-/ 

Marcin OLECHNO 
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