Warszawa, dnia 8 stycznia 2021 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U.
z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), Zamawiający informuje:
1. W dniu 8 stycznia 2021 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Zamawiającego na jawnym posiedzeniu Komisji
Przetargowej dokonano otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
prowadzonym na podstawie art. 39 powołanej ustawy w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie
zadania pn.: „Przeglądy okresowe oraz bieżące naprawy i serwis ogumienia w pojazdach użytkowanych
przez IMGW-PIB w okresie 12 miesięcy”, oznaczenie sprawy: WZP-262-40/2020.
2. Sesja otwarcia ofert była nagrywana i transmitowana on-line, a transmisja on-line była dostępna poprzez
link zamieszczony na stronie internetowej, gdzie jest też zamieszczona Specyfikacja Istotnych Warunków
Zamówienia, zgodnie z informacją na ten temat podaną wcześniej przez Zamawiającego.
3. Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości brutto 327 484,40 zł.
4. W terminie określonym do złożenia oferty tj. do dnia 8 stycznia 2021 r. do godz. 11:00 złożono 1 ofertę.
5. Kryteria oceny ofert:
1) cena brutto – waga kryterium 60%,
2) rabat na zakup części – zamienników - waga kryterium 30%,
3) rabat na zakup części oryginalnych – waga kryterium 10%.
6. Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w w/w postępowaniu:
Nr oferty
Nazwa i adres
Wykonawcy

Oferta 1/1
R7 Serwis S. A.
ul. Juliusza Lea 122A
30-133 Kraków

Cena jedn.
brutto w PLN
/rabat w %

Określenie elementu składowego zamówienia
Wykonanie okresowego przeglądu gwarancyjnego lub
pogwarancyjnego
Wykonanie przeglądu okresowego układu klimatyzacji
Usługa wymiany opon, wyważenia kół i przechowywania opon
Usługa ustawienia geometrii kół osi przedniej oraz tylnej pojazdu
Kompleksowe wykonanie diagnostyki komputerowej pojazdu
Roboczogodzina pracy zespołu serwisowego
Rabat na zakup części - zamienników
Rabat na zakup części oryginalnych

615,00
246,00
147,60
246,00
184,50
123,00
7%
3%
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