
' OCHOTNICZASTRAZ POZARNA
w Kolbuszowef Dolncl

ul. Nad Nilem 2, 36-100 Kolbuizowa
NIP 0l4.lB.5J.gTt, Rr60N 690428493

Kolbuszowa, dniaZ9 maja2020 r.

osP-KD.1.2020

ZAMAWIAJ^ACY:

Ochotnicza Stra2 Po2arna w Kolbuszowej Dolnej

ul. Nad Nilem 2

36-100 Kolbuszowa

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

zadanie pn.:

,,Zakup sam ocho du ratowniczo-gaSnicze go dla Ochotniczej Stra2y Poiarn ej

w miejscowoSci Kolbuszowa Dolna"

Ogloszenie w Biuletyni e Zam6wienie Publicznych nr 5 4 067 5 -N-2020 z dnia 2020 -05 - 1 8 r.

Ogloszenie o zmianie ogloszenia nr 540085466-N-2020 z dma 19-05-2020 r.

Ogtoszenie o zmianie ogloszenia nr 540091482-N-2020 z dnia27-05-2020 r.

Ogtroszenie o zam6wteniu - Dostarva

Termin skladania ofert: do dnia 29 mala 2020 r do godz. 1.2:00

Otrvarcie ofert w dniu 29 maja 2020 t. do godz.1.2:1.5

DziaLajqc na podstawie art. 8(r ust. 5 Ustawy z dnta 29 stycznta 2004 r - Prawo zam6wief

publicznych (t.j. Dz. U. z 201.9 L poz. 1843) Ochotnicza StnL Pozarna w I(olbuszowej Dolnej

przekazu)e informacje, o ht6rych mowa v/ att. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo zam6wie6 publicznych:

1. I(wota, )aL<qZamawiajqcy zamtetza ptzeznaczy( na sfinansowanie zam6wtenia: 845 000,00 zl
(strownie: osiemset czterdzie€ci piq6 tysipcy zL 00 / 1.00).

2. Lista zLo1onych ofert:

Lp. Nazwa i adres wykonawcy

Kryteria wyboru ofert

Cena Brutto (zl)

60%

Zawieszenie kabiny-

200

Gwarancja -
200h

1.

MOTO - TRUCK Sp. z o.o.

ul. ks. P. Sciegiennego 270

25 - 116 Kielce
843 780,00 zl pneumatyczne 36 m-cy



3. Okres rcaltzac)i okreSlony w umorvie, tj.: L5 lipca 2020 r,

4. Warunki piatnoSci zostaly okre6lone w SI\Xi Z * RozdziaN IV Istotne postanowienia umowy.

5. Zgodnie z art.24 ust. 11 Ustawy z dnia29 stycznta2004 r. - Prawo zam6wre( publicznych

(t.i. Dr. U. z 201.9 L poz.1B43).Wykoflawca w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie

internetowej informacji, o kt6rej mowa w art. 8(r ust. 5 rv/w ustarv!, ptzekazu)eZamawrajqcemtt

o6wiadczenie o przynaleznoSci lub braku przynalezno6ci do tej samej grupy kapitalowej, o kt6tej

mowa w art, 24 ust. t pkt 23 ustawy Prarvo Zamowien Pr"rblicznych. Wraz ze zloleniem

o6wiadczenia, Wykonawc moze przedstawi6 dowody, ze powiqzari^ z tnnytn Wykonawc4 nie

prowadzqdo zakl6cenia konkurencji w prowadzonych postgpowaniu o udzielente zam6wienta.
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