Nr post. 80/520/AM/2019

Gdańsk, dnia 10.09.2019 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego sektorowego na dostawę dwóch pojazdów specjalnych do
prac przy sieci trakcyjnej
Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o. jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu,
przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. , poz. 1986 z późn. zmianami).
Otwarcie ofert na: „Dostawę dwóch pojazdów specjalnych do prac przy sieci trakcyjnej”
odbyło się w dniu 10.09.2019 r. o godz. 10:00.
Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 2.952.000,00 zł brutto.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie:
1)

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MASZYN BUDOWLANYCH Sp. z o.o., ul. Napoleona 2,
05-230 Kobyłka.

Cena złożona w ofercie: 2.701.080,00 zł
Okres gwarancji na każdy pojazd specjalny, w tym na poszczególne jego elementy –
wszystkie zespoły i podzespoły, urządzenia, wady materiałowe i fabryczne pojazdu oraz
dostarczoną dokumentację – 36 miesięcy.
2)

COPMA POLSKA Sp. z o.o., ul. Halicka 9, 31-036 Kraków.

Cena złożona w ofercie: 3.097.140,00 zł
Okres gwarancji na każdy pojazd specjalny, w tym na poszczególne jego elementy –
wszystkie zespoły i podzespoły, urządzenia, wady materiałowe i fabryczne pojazdu oraz
dostarczoną dokumentację – 36 miesięcy.
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3)

FABRYKA MASZYN „BUMAR KOSZALIN“ S.A., ul. Lechicka 51, 75-842 Koszalin.

Cena złożona w ofercie: 3.616.200,00 zł
Okres gwarancji na każdy pojazd specjalny, w tym na poszczególne jego elementy –
wszystkie zespoły i podzespoły, urządzenia, wady materiałowe i fabryczne pojazdu oraz
dostarczoną dokumentację – 36 miesięcy.
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Warunki płatności: zgodnie z warunkami par. 9 umowy.

Z poważaniem
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