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Nr post. 11/520/DM/2018                                                                   Gdańsk, dnia  22.03.2018 r. 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego sektorowego na dostawę autobusów standardowych, wielkopojemnych 

oraz autobusów typu midi dla Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o. 

Gdańskie Autobusy i Tramwaje  Sp. z o.o.  jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu,          

na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zmianami) przekazuje poniżej informacje,  

o których mowa  w art. 86 ust. 3 i 4, ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 

Otwarcie ofert na: „dostawę autobusów standardowych, wielkopojemnych oraz autobusów 

typu midi dla Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o. odbyło się w dniu 22.03.2018 r.  

o godz. 10:00. 

Zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych na: 

 

1) Część A – Dostawa 18 sztuk autobusów standardowych, 

2) Część B – Dostawa 26 sztuk autobusów wielkopojemnych, 

3) Część C – Dostawa 2 sztuk autobusów typu midi. 

 

 

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia, w wysokości:   

 

1) Część A – Dostawa 18 sztuk autobusów standardowych: 23.247.000,00 zł brutto, 

2) Część B – Dostawa 26 sztuk autobusów wielkopojemnych: 44.772.000,00 zł brutto, 

3) Część C – Dostawa 2 sztuk autobusów typu midi: 2.460.000,00 zł brutto. 

 

W terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie 

internetowej, na której udostępniana jest SIWZ, Wykonawcy składają bez wezwania oświadcze-

nie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz,   w przy-

padku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z 

innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadcze-

nia stanowi Załącznik Nr 7 do SIWZ. 
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Oferta Nr Cena  

w zł brutto 
G1 G2 G3 G4 G5 

Termin 

wyko-

nania 

Wa-

runki 

płat-

ności 

Część A 25.974.648,00 

Część B 50.579.568,00 

1 

 

EVOBUS POLSKA 

Sp. z o.o. 

AL. KATOWICKA 46 

05-830 WOLICA 

Część C 2.844.252,00 

36 mies. lub 

przebieg 

250.000 km 

60  

mies. 

120 

mies. 

120 

mies. 

60 

mies. 

do 12  

mies. od 

daty 

zawarcia 

umowy 

30 dni 

 

 

G1 – gwarancja w miesiącach na całość autobusu 

G2 – gwarancja w miesiącach na zewnętrzne powłoki lakiernicze 

G3 – gwarancja w miesiącach na szkielet kratownicy podwozia (ramę) i nadwozia  

G4 – gwarancja w miesiącach na perforację korozyjną blach poszycia zewnętrznego  

G5 – gwarancja w miesiącach na elektronikę pokładową (SIP, monitoring, TRISTAR, bramki li-

czące) 


