
 
 
 

Poznań, dnia 24.04.2020 r. 

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: Najem długoterminowy 

siedmiu fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

Znak sprawy: DA-IV-1.272.1.2020 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

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 2019 r. poz. 1843) informuje, że w 

ww. postępowaniu do dnia 24 kwietnia 2020r. do godziny 10:00, złożono 2 oferty. Otwarcie ofert 

odbyło się w siedzibie Zamawiającego w dniu 24.04.2020 r. o godz. 11:00. 

 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi: 

1.069.804,80 zł brutto. 

 

Termin wykonania zamówienia: 36 miesięcy od dnia protokolarnego przekazania 

samochodów liczony dla każdego samochodu indywidualnie od dnia protokolarnego 

przekazania każdego z samochodów Zamawiającemu, z zastrzeżeniem że przekazanie 

wszystkich, w pełni sprawnych i odpowiadających wymaganiom niniejszego zamówienia 

oraz oferty Wykonawcy samochodów nastąpi nie wcześniej niż 24.08.2020 r. i nie później niż 

31.08.2020 r. 
 

Warunki płatności: Zamawiający zobowiązuje się do uregulowania prawidłowo 

wystawionej faktury w terminie 21 dni od dnia jej otrzymania. 

Zbiorcze zestawienie ofert: 

Nr 

oferty 
Wykonawca Cena oferty 

Czas reakcji na 

zgłoszenie serwisowe 

Zamawiającego 

Opłata za 1 km 

przekroczenia łącznego 

limitu przebiegu 

kilometrów bez 

względu na rodzaj 

wynajmowanego 

samochodu 

1 

EXPRESS Sp. z o.o. Sp. K. 

ul. Rzemieślnicza nr 26 

30-403 Kraków  

1.149.243,12 zł 

do dwóch godzin od 

zgłoszenia 0,01 zł brutto 

2 

DOLCAR Sp. z o.o. Sp. K. 

ul. Aleja Krakowska nr 179 

02-180 Warszawa  

1.093.608,00 zł 
do dwóch godzin od 

zgłoszenia 
0,52 zł brutto 

 

Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że zgodnie z art. 24 ust. 11 pzp Wykonawca 

zobowiązany jest do złożenia w terminie 3 dni od dnia przekazania niniejszej informacji za 

pośrednictwem strony internetowej, oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej co inni Wykonawcy składający ofertę w przedmiotowym postępowaniu.  

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz  

z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.  

  Zatwierdził: 

          Przewodniczący Komisji Przetargowej 

Zastępca Dyrektora Departamentu Administracyjnego 

/-/ 

Joanna Lewińska 


