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Informacia z otwarcia ofert

w postepowaniu pn.

..Dostawa samochodow osobowvch klasy C w ilosci 6 szt. oraz samochodu osobowego

terenoweqo klasv D w ilosci 1 szt."

Dnia 16.08.2019 r. o godzinie 9:30 w siedzibie Zamawiaja^cego w Bydgoszczy przy
ul. ks. Piotra Skargi 2 w pokoju nr 20 odbylo si? otwarcie ofert w postepowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na ,,Dostaw§ samochod6w osobowych klasy C w ilosci 6 szt. oraz
samochodu osobowego terenowego klasy D w ilosci 1 szt.". BezpoSrednio przed otwarciem
Zamawiaja,cy podat kwote, jakq zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamowienia, tj. 510 000,00 zt
brutto, wtym:
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W postepowaniu zostaly zto2one oferty nastepuja.cych Wykonawc6w:

Cze6c 1 zamowienia:

Oferta 1
Pieluszyrtska sp z o.o.
ul. Ko6cielna 58, 60-539 Poznan

cena brutto ta.czna 175 236,00 z\a

- na wszystko - 3 lata,
- na perforacje korozyjna. element6w nadwozia - 6 lat,

emisjaCO2: 153g/km
termin dostawy: najpozniej do 20 listopada 2019r.

Oferta 2
Przedsiebiorstwo WielobranZowe ,,UNI-CAR" Sp6tka Akcyjna, ul. Modrzewiowa 7, 85-631 Bydgoszcz

cena brutto Igczna 167 580,00 z\:

- na wszystko - 3 lata,
- na perforacje korozyjna. elementow nadwozia - 6 lat,

emisja CO2: 153-164 g/km
termin dostawy: do 20.11.2019r.



Czesc 2 zam6wienia
Oferta 1
Pieluszynska sp. z o.o.
ul. Koscielna 58, 60-539 Poznah

cena brutto Ja.czna 211 986,00 z\:

- na wszystko - 3 lata,
- na perforacje korozyjna. element6w nadwozia - 6 lat,

emisjaCO2: 167g/km
termin dostawy: najpozniej do 20 listopada 2019r.

Oferta 2
Przedsiebiorstwo Wielobranzowe ,,UNI-CAR" SpoJka Akcyjna, ul. Modrzewiowa 7, 85-631 Bydgoszcz

cena brutto ta,czna 203 250,00 zl
gwarancja:

- na wszystko - 3 lata,
- na perforacje korozyjnq elementow nadwozia - 6 lat,

emisja CO2: 167-173 g/km
termin dostawy: do 20.11.2019r.

Czesc 3 zamowienia

Oferta 1
Jaworski Auto Sp. z o.o., ul. Okr^zna 2G, 87-810 Wtodawek Oddzial w Bydgoszczy, Al. J. Pawte II
150, 85-152 Bydgoszcz
cena brutto Igczna 156 036,00 zt
gwarancja:

- na wszystko - 3 lata,
- na perforate korozyjn^ element6w nadwozia -12 lat,

emisja CO2 134-136 g/km
termin dostawy: 75 dni
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