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WSZYSCY 

 

 
dotyczy: informacji z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie 
przetargu nieograniczonego na  dostawę 4 szt. samochodów osobowo- terenowych oraz 
1 szt. samochodu typu bus uterenowionego dla celów ratownictwa górskiego, z 
dopuszczeniem ofert częściowych 

 

 

Działając w oparciu o art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający uprzejmie 

informuje, że w niniejszym postępowaniu do dnia 7 października  2019 r. do godz. 15.30 

wpłynęły następujące oferty: 

 

PAKIET NR 1: 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego 

zamówienia wynosi: 1 041 000, 00 zł brutto. 

 

Concept Sp. z o.o. 

Al. gen. Władysława Andersa 591  

43-300 Bielsko-Biała 

Cena netto za całość dostawy: 844 000,00 zł 

Podatek VAT 23% tj.: 194 120,00 zł 

Cena brutto za całość dostawy: 1 038 120,00 zł 

Termin wykonania zamówienia: do 28.02.2020 r. 

Okres gwarancji:      

- na podzespoły mechaniczne i elektroniczne bez limitu kilometrów  3 lata   

    - na powłokę lakierniczą 3 lata 

    - na perforację nadwozia 6 lat bez limitu przebiegu 

Termin płatności faktury: 30 dni 

 

PAKIET NR 2: 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego 

zamówienia wynosi: 220 170, 00 zł brutto. 

 

PORSCHE INTER AUTO POLSKA Sp. z o.o. 

Ul. Połczyńska 118 a 

01-304 Warszawa 

Cena netto za całość dostawy: 193 890,00 zł 

Podatek VAT 23% tj.: 44 594,70 zł 

Cena brutto za całość dostawy: 238 848,70 zł 

Termin wykonania zamówienia: do 28.02.2020 r. 

Okres gwarancji:      

- na podzespoły mechaniczne i elektroniczne bez limitu kilometrów  3 lata   

    - na powłokę lakierniczą 4 lata 
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    - na perforację nadwozia 12 lat bez limitu przebiegu 

 

Termin płatności faktury: 30 dni 

 

 

 

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych 

Wykonawca w terminie 3 dni o dnia przekazania ww. informacji z otwarcia ofert, 

przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do 

tej samej grupy kapitałowej (wg załącznika nr 3 do siwz). 

 

 

Naczelnik GOPR 

Jacek Dębicki 

 

 

 

 

 


