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INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

Szanowni Państwo 

 

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 

Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. 2019, poz. 1843) przekazuje poniżej informacje, o których mowa 

w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

Otwarcie on-line ofert na zadanie: „Dostawa autobusu 18 osobowego (17+1) do przewozu osób 

niepełnosprawnych w ramach projektu pn.: „Likwidacja barier transportowych – zakup autobusu 17/18 

osobowego (w tym kierowca) do przewozu osób niepełnosprawnych”, współfinansowanego ze 

środków PFRON w ramach projektu dotyczącego obszaru D „Program wyrównywania różnic między 

regionami III” odbyło się w dniu 21/09/2020 o godz. 11:30. 

 

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia, w wysokości: 192.000 zł brutto. 

 

Oferty złożyli: 

Nr Nazwa (firma) i adres 
Wykonawcy 

Cena oferty Okres 
gwarancji 

producenta 
na wnętrze 

pojazdu 
silnik oraz 

na 
zabudowę 

(miesiące) 

Okres 
gwarancji 

na 
perforację 

blach 
nadwozia i 
podwozia  

(miesiące)  

Termin 
wykonania 

Warunki 
płatności 

1 

ITS System Sp. z o.o. 

ul. E. Kwiatkowskiego 22 

55-011 Siechnice  

191.880,00 PLN 48 144 
Zgodnie z 

SIWZ 
Zgodnie z 

SIWZ 

2 

TRUCK EXPORT – IMPORT 
WYNAJEM SP. Z O.O. 

ul. Żurawia 43/201 

00-680 Warszawa  

194.340,00 PLN 24 144 
Zgodnie z 

SIWZ 
Zgodnie z 

SIWZ 

 

 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 

internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje 

Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 

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

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

 

Z up. Burmistrza 

/-/ Aleksandra Kruk 


