
 
 

Warszawa, dnia 22.07.2019 r. 

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na dostawę samochodów osobowych, nr sprawy 30/2019/ZP. 
 

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej Ustawą, Zamawiający 

informuje, że w dniu 22.07.2019 r. o godz. 11.00 odbyło się publiczne otwarcie ofert 

w przedmiotowym postępowaniu. 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:  

Część I zamówienia – 3.789.263,09 zł netto, 4.800.000,00 zł brutto. 

Część II zamówienia – 454.715,45 zł netto, 560.000,00 zł brutto. 

Część III zamówienia –  597.376,70 zł netto, 740.000,00 zł brutto. 

 

W wyznaczonym terminie wpłynęły 4 oferty złożonych przez Wykonawców: 

Nr 

oferty 
Wykonawca Treść oferty 

1 

PLICHTA Sp. z o.o./ sp. 

komandytowa, Wejherowo 84-200 

ul.Gdańska 13 lok. C  

Po prawidłowym odszyfrowaniu oferty brak 

możliwości otwarcia i wypakowania 

archiwum ZIP 

2 

Przedsiębiorstwo Usługowo-

Handlowe "Zdunek" Sp. z o.o. 

ul.Miałki Szlak 43/45, 80-717 Gdańsk 

Część I zamówienia-Samochód osobowy 

BMW, 7L-Cena brutto oferty – 

3.599.200,00 zł  

a)Gwarancja mechaniczna na zespoły i 

podzespoły mechaniczne, elektryczne, 

elektroniczne – 72 miesiące 

b) na perforację nadwozia – 144 miesiące 

c) na powłokę lakierniczą – 36 miesięcy.  

Część II zamówienia –Samochód osobowy 

5-miejscowy – BMW, G5L 
Cena brutto oferty – 539.800,00 zł  

a)Gwarancja mechaniczna na zespoły i 

podzespoły mechaniczne, elektryczne, 

elektroniczne – 72 miesiące 

b) na perforację nadwozia – 144 miesiące 

c) na powłokę lakierniczą – 36 miesięcy.  

Część III zamówienia – Samochód 

osobowy 5 miejscowy typy SUV-BMW, 
G5X  Cena brutto oferty -719.800,00 zł 

a)gwarancja mechaniczna na zespoły i 

podzespoły mechaniczne, elektryczne, 



elektroniczne – 72 miesiące 

b) na perforację nadwozia – 144 miesiące 

c) na powłokę lakierniczą – 36 miesięcy.  

3 
Duda-Cars S.A. Poznań 60-319, 

ul.Ptasia 4 

Część II zamówienia – Samochód 

osobowy –Mercedes-Benz typ E-450 

4MATIC Cena brutto oferty 570.337,00; 

a)gwarancja mechaniczna na zespoły i 

podzespoły mechaniczne, elektryczne, 

elektroniczne –  60 miesięcy 

b) na perforację nadwozia – 120 miesięcy 

c) na powłokę lakierniczą – 24 miesięcy.  

 

4 
Zeszuta Sp. z o.o., Warszawa 03-683, 

ul.Tużycka 8 

Część I zamówienia –Samochód osobowy 

5 miejscowy –Mercedes-Benz E-450 

4Matic Cena brutto oferty 4.595.280,00 zł 

Część II zamówienia – Samochód 

osobowy –Mercedes-Benz typ E-450 
4MATIC Cena brutto oferty 710.940,00; 

Część I i II zamówienia: 

a)gwarancja mechaniczna na zespoły i 

podzespoły mechaniczne, elektryczne, 

elektroniczne –  60 miesięcy 

b) na perforację nadwozia – 144 miesięcy 

c) na powłokę lakierniczą – 36 miesięcy.  

 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że Wykonawca na mocy art. 24 ust. 11 ustawy 

Pzp zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu w terminie 3 dni od zamieszczenia 

przedmiotowej informacji na stronie internetowej, oświadczenie o przynależności lub 

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 

ustawy Pzp, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.    

 


