
 
 
 

 
 
 

Poznań, dnia 24.11.2020 r. 

      Dotyczy postępowania na: Dostawa 14 ambulansów drogowych dla 

Województwa Wielkopolskiego z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu w ramach Projektu pn.: „Inwestycje w infrastrukturę 

ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią 

koronawirusa COVID-19 w województwie wielkopolskim”. 

Źródło współfinansowania: Projekt pn. „Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia 

oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa 

COVID-19 w województwie wielkopolskim” realizowanego w ramach Działania 9.1. 

Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 9.1.1. Infrastruktura 

ochrony zdrowia w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 

lata 2014-2020. 

Znak sprawy: DZ-I-O.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 ze zm.) informuje, 

że w ww. postępowaniu do dnia 24 listopada 2020r. do godziny 08:00 złożono 1 ofertę. Otwarcie 

ofert odbyło się w siedzibie Zamawiającego w dniu 24.11.2020 r. o godz. 11:00. 

 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi: 

7.234.023,00 zł w tym: 

- dla Części I zamówienia: 1.762.560,00 zł 

- dla Części II zamówienia: 5.471.463,00 zł 

 

Termin wykonania zamówienia:  
- Przedmiot zamówienia należy zrealizować do 90 dni licząc od dnia zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego. 

- Wykonawca, zgodnie z dodatkowym kryterium oceny ofert (pkt 13.2. c) SIWZ) może 

dokonać skrócenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Oświadczenie woli dotyczące 

przedmiotowego zakresu Wykonawca składa w formularzu ofertowym, stanowiącym 

załącznik nr 2 do SIWZ.  

 

Warunki płatności: Zapłata za wykonaną dostawę zostanie dokonana w terminie 30 dni od 

daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

Gwarancja i Rękojmia – zgodnie ze wzorem umowy. 

 

 

 



 
 
 

 
 
 

Zestawienie ofert dla Części I: 

Nr 

oferty 
Wykonawca Cena oferty 

Serwis 

posprzedażny 

Skrócony termin 

realizacji zamówienia 

1 

AMBULANS POLSKA - 

ZABUDOWY 

SPECJALISTYCZNE Sp. z o.o. 

ul. dr. Władysława Bandurskiego 8 

37-500 Jarosław  

2.102.420,21 zł 

Oferujemy serwis 

posprzedażny z limitem 

do 80.000 km. - TAK 

Zrealizujemy przedmiot 

zamówienia w okresie 90 

dni licząc od dnia 

zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia 

publicznego. 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dla Części II postępowania nie wpłynęła żadna oferta. 

 

 

  Zatwierdził: 

          Przewodniczący Komisji Przetargowej 

          Dyrektor Biura Zamówień Publicznych 

/-/ 

Marcin Kozubowicz 

 


