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INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 NUMER POSTĘPOWANIA: D/152/2019 

 

 

        Na podstawie ar. 86 ust. 5  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych, Zamawiający 2 Regionalna Baza Logistyczna zawiadamia, że w dniu 

06.11.2019 r. odbyło się publiczne otwarcie ofert złożonych w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

dostawę samochodów ciężarowo-osobowych ogólnego przeznaczenia w latach 2020-2022. 

 Zgodnie z brzmieniem art. 86 ustawy Zamawiający informuje, iż na sfinansowanie 

zamówienia w zakresie ilości gwarantowanych przeznaczył kwotę brutto w wysokości: 

121 268 020,00 zł       

 

W postępowaniu złożono 3 oferty, których zbiorcze zestawienie zawiera poniższa tabela.  

 

Nr 

oferty 
Nazwa i adres wykonawcy Oferowana cena 

 Termin 

realizacji 

Dodatkowa 

moc silnika 

Opcjonalne 

wymagania 

konstrukcyjne 

1 

Konsorcjum firm: 

Auto Podlasie Sp. z o. o. – lider 

ul. Terespolska 14 

08-110 Siedlce 

STEELER Marcin Piasecki 

ul. Grodzieńska 78 lok. 4 

16-100 Sokółka 

netto:      

125 437 900,00 zł 

brutto:   

154 288 617,00 zł 

 

 

265 dni 

 

 

30 kW 

 

 

 

nadwozie 

pomalowane 

lakierem 

półmatowym lub 

matowym 

2 

Konsorcjum firm: 

Glomex  

MS Polska Sp. z o. o. – lider 

Złotniki 

ul. Krzemowa 1 

62-002 Suchy Las 

Glomex MS s.r.o. 

Pomnekova 61 

106 00 Praha 10 

 

 

netto: 

139 700 000,00 zł 

brutto:   

171 831 000,00 zł 

 

 

200 dni 

 

 

37 kW 

 

 

 

 

nadwozie 

pomalowane 

lakierem 

półmatowym lub 

matowym 

3 

DEMARKO  

Sp. z o. o. Sp. K 

ul. Sądowa 19 

41-605 Świętochłowice 

netto:   

129 476 500,00 zł  

brutto: 

159 256 095,00 zł 

180 dni 30 kW 

nadwozie 

pomalowane 

lakierem 

półmatowym lub 

matowym 
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UWAGA:  

Zamawiający przypomina, iż Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia  

na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie  

z załączonym wzorem – załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 

wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

 

 

 

KOMENDANT 

/-/ płk Piotr CALAK 


