Poznań, dnia 30 listopada 2017r.

Znak sprawy: DT-II.272.7.2017

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie czynności czwartego poziomu utrzymania
i prac modernizacyjnych dla autobusu szynowego SA132-014”
Zamawiający, Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, działając w trybie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) informuje,
że w ww. postępowaniu do dnia 30 listopada 2017r. do godziny 11:00, złożona została 1 oferta.

Kryteria oceny ofert
Długość okresu gwarancji
Waga: 40%

L.p.

Nazwa (firma)
i adres Wykonawcy

Cena
wykonania
zamówienia
Waga: 60%

1

Pojazdy Szynowe PESA
Bydgoszcz S.A.
ul. Zygmunta Augusta 11
85-082 Bydgoszcz

5.157.144,00 zł

Podkryterium:
długość okresu
gwarancji
na cały pojazd
po P4 i pracach
modernizacyjnych,
oprogramowanie
oraz dokumentację
techniczną
(30%)

24 miesiące

Podkryterium:
Długość
okresu
gwarancji
na malaturę
pojazdu
(10%)

48 miesięcy

Termin
realizacji
zamówienia

do 150 dni
kalendarzowych
licząc od dnia
podpisania
umowy

Warunki płatności

Zapłata wynagrodzenia
przysługującego
Wykonawcy zostanie
przekazana przelewem
na rachunek bankowy
Wykonawcy w terminie
do 30 dni od daty
doręczenia
Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej
faktury VAT przez
Wykonawcę.
Strony Umowy
dopuszczają możliwość
zapłaty wynagrodzenia
częściowego
za wykonanie przedmiotu
Umowy. Podstawą
do wystawienia faktury
VAT częściowej jest
dokonanie częściowego
odbioru wykonanych
prac, potwierdzonych
protokołem zdawczo –
odbiorczym oraz
harmonogramem
kwotowym.
Podstawą do wystawienia
faktury VAT końcowej
będzie podpisany bez
zastrzeżeń przez strony
Umowy protokół odbioru
końcowego pojazdu.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia to 5.202.900,00 zł brutto.
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Podpisy członków komisji przetargowej
Przewodniczący

Jan Woźniak

Sekretarz:

Agnieszka Olenderek

Członek:

Paweł Jonasik

Uwaga:
1)

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający niezwłocznie zamieszcza informacje
z otwarcia ofert na stronie internetowej.

2)

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, Wykonawcy przekazują
Zamawiającemu w formie pisemnej wypełniony Załącznik nr 1C do SIWZ (Oświadczenie
o przynależności lub nie przynależności do tej samej grupy kapitałowej) w terminie 3 dni
od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej powyższych informacji.
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