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Nr post. 50/520/AM/2018                                                                   Gdańsk, dnia  31.07.2018 r. 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego sektorowego na dostawę aparatów i urządzeń elektrycznych do modernizacji 

układów napędowych i sterowania w tramwajach typu N8C-MF18 i N8C-MF01 oraz uruchomie-

nie zmodernizowanych napędów  

 

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 aparatów i urządzeń elektrycznych do modernizacji układów na-

pędowych i sterowania w tramwajach typu N8C-MF18 i N8C-MF01 oraz uruchomienie zmoder-

nizowanych napędów” odbyło się w dniu 31.07.2018 r. o godz. 10:00. 

 

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

zamówienia, w wysokości:  11.254.500,00 zł brutto.  

 

Oferta Nr 

 

Cena  

w zł brutto 

Gwarancja na 

dostarczone 

zestawy apara-

tów i urządzeń 

elektrycznych 

oraz urucho-

mione napędy 

Termin wykonania 

1 

 

Zakład Elektroniki 

Przemysłowej 

ENIKA Sp. z o.o. 

ul. Morgowa 11 

91-223 Łódź 

11.156.100,00 37 miesięcy 
Do 12 miesięcy od dnia zawarcia 

umowy 

 

Warunki płatności 

 

1. Rozliczenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy będą dokonywane w nastę-

pujący sposób: 
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1) I rata – 80% kwoty naliczonej za dostawę 1 zestawu aparatów i urządzeń elektrycznych 

oraz uruchomienie zmodernizowanego napędu, po każdej dostawie zestawu aparatów i 

urządzeń elektrycznych do siedziby Zamawiającego, na podstawie prawidłowo wysta-

wionych przez Wykonawcę Faktur VAT, po podpisaniu przez Strony protokołu bezuster-

kowego odbioru dostawy zestawu aparatów i urządzeń elektrycznych, na każdy zestaw 

aparatów i urządzeń elektrycznych osobno.  

2) II rata – 20% kwoty naliczonej za dostawę 1 zestawu aparatów i urządzeń elektrycznych 

oraz uruchomienie zmodernizowanego napędu, na podstawie prawidłowo wystawio-

nych przez Wykonawcę Faktur VAT, po podpisaniu przez Strony protokołu bezusterko-

wego odbioru końcowego tramwaju po uruchomieniu napędów, na każdy tramwaj 

osobno. 

3) Za oprogramowanie diagnostyczne wraz z licencją na podstawie prawidłowo wystawio-

nej przez Wykonawcę Faktury VAT, po podpisaniu przez Strony protokołu bezusterko-

wego odbioru końcowego pierwszego tramwaju po uruchomieniu napędów. 

4) Za zestaw 2 przenośnych komputerów na podstawie prawidłowo wystawionej przez 

Wykonawcę Faktury VAT, po podpisaniu przez Strony protokołu bezusterkowego odbio-

ru końcowego pierwszego tramwaju po uruchomieniu napędów. 

2. Zapłata nastąpi w terminie 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo wysta-

wionej Faktury VAT. 

 


