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Oddziaf w Walbrzychu

lnak sprawy: 430000/Z71/S/Z019.ZAP

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Wafbrzych, 31lipca 2019 r.

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dola 29 stycznia 2004 r - Prawo zamowien publicznych (tekst jednoJity Oz. U. z 2018 r., poz. 1986),
Zamawiaji.lcy przedstawia informacj~ Z otwarcia ofert w post~powaniu na: "Zakup 3 sztuk samochod6w na potrzeby Oddziatu ZUSw Walbrzychu".

1. Otwarcie ofert odbyfo siE: w dniu 31.07.2019 r. 0 godz. 11:00.
2. Kwota, jak<j Zamawiaj<lcy zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamowienia:

Ola cZE:sci I (samoch6d osobowy): 88 800,00 zl brutto.
Ora cZE:sciII (samoch6d osobowo-ciE:zarowy 4+1): 91 000,00 If brutto.
Ola cZE:sciIII (samoch6d osobowo-ciE:zarowy 5+1): 129 300,00 zt brutto.

3. w terminie sktadania ofert dJa I cz~sci zamowienia nie wplyn~ta iadna oferta niepodlegajijca odrzuceniu.

4. Zestawienie Wykonawc6w, kt6rzy zfoiyli oferty w terminie skladania ofert dla cI~sciII zamowienia zawiera tabela poniiej:

. Drzwi bo(Zne

N, Nazwa (firma) Cena oferty
Okres

Mac silnika
Emisja dwutlenku

Termin dostawy
przesuwane i

Warunki platnosci
oferty i adres Wykonawcy brutto w It gwarancji (wKM) wc:gla samochodu

przeszklone po
zawarte w ofercie

(w latach) (CO2 w g/km) obu stronach
nadwozia

REN-CARsp61ka z o. o.
zgodnie

1. ul. Gliwicka 190 93048,00 zl Slat 120 KM 135 g/km do 29.11.2019 r. to'
44-207 Rybnik z SIWZ

"JATA" Sp. z o. o. 77 121,00 It 2 lata IDS KM lSOg/km do 29.11.2019 r. la' zgodnieul. Kolejowa 20
2. 58-100 Swidnica z SIW2

ul. KaSltanowa 1
58-390 Walbrzych
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komisji)

5. Zestawienie Wykonawcow, ktorzy zfoiyli oferty w terminie sktadania ofert dla cz«:sciIIIzamowienia zawiera tabela poniiej:

Emisja
Podsufitka pokryta tkaninij Wykladzina

Warunki
N, Nazwa (firma) Cena oferty Okres

Moe silnika dwutlenku Termin dostawy
samochodowij na catej podlogi z

platnoSci
oferty i adres Wykonawcy brutto w zl

gwarancji
(wKM) wli;lgla samochodu

dlugoSci pojazdu oraz obide tworzywa na zawarte
(w latach)

(C02 w g/km)
~c1an bocznych przestrzeni calej

w ofercie
ladunkowej idrzwi tylnych przestrzeni

"lATA" Sp.z o. o.
zgodnie2. ul. Kolejowa 20 127 305,00 zt 2 lata 120 KM 174g/km do 29.11.2019 r. t,k "k

58-100 ~widnica zSIWZ

Dom SamOChodowy
"Germaz" Sp. z o. o.

od 02.12.2019 r. zgodnie3. ul. Strzegomska 139 121299,45 zl 4 lata 130 KM 17Sg/km "k "k
54-428 Wrodaw do 16.12.2019 r. zSIWZ

Zgodnie z Rozdzialem VI, ust. 3 SIWZ, kaidy Wykanawca biarqcy udzial w past~powoniu, w terminie 3 dni ad dnia zamieszczenia no stronie
internetowej in/ormocji z atwarcia alert, a ktorej mawa wort. 86 ust. 5 uPzp, win;en przekazac Zamawiajqcemu 05wiadczenie a przynaleinosci lub
braku przynalein05ci do tej samej grupy kapitalowej, a kt6rej mowa wort. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp - wg wzoru stonowiqcego zalqcznik nr 5 do SIWZ.
05wiadczenie naleiy dostarczyi do siedziby Zamawiajqcega w [ormie oryginalu na adres: Zoklad Ubezpieczeri Spofecznych OIWalbrzych,
Wieloosobowe Stanowisko Zamowieri Publicznych, ul. Kasztanowa 1, pok. 201,58-390 Walbrzych.
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