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Nr post. 102/520/AM/2018                                                                    Gdańsk, dnia  31.01.2019 r. 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nie-

ograniczonego sektorowego na najem autobusów niskopodłogowych – standardowych, wielko-

pojemnych oraz autobusów typu midi wraz z usługami utrzymania technicznego 

 

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 2018 r., poz. 1986 z późn. zmianami) przekazuje poniżej informacje,  

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

 

Otwarcie ofert na: „Najem autobusów niskopodłogowych – standardowych, wielkopojem-

nych oraz autobusów typu midi wraz z usługami utrzymania technicznego” odbyło się w 

dniu 31.01.2019 r. o godz. 10:00. 

 

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

zamówienia, w wysokości:  120.165.292,80 zł brutto.  

 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie: Konsorcjum w składzie: 

1) EvoBus Polska Sp. z o.o., al. Katowicka 46, 05-830 Wolica – Lider Konsorcjum 

2) Pekao Leasing Sp. z o.o., ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa – Partner Konsor-

cjum.  

 

Cena złożona w ofercie: 117.396.731, 36 zł, w tym: 

1) Cena najmu autobusów przez okres 8 lat: 90.680.908,09 zł, 

2) Cena opłat za usługi utrzymania technicznego w okresie najmu (8 lat): 26.715.823,26 zł. 

 

Okres gwarancji: nie dotyczy. 

 

Termin wykonania zamówienia:  

1) Termin dostawy autobusów: do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

2) Okres najmu wraz z usługami utrzymania technicznego: 6 lat – 8 lat (opcja) od dnia do-

stawy ostatniego autobusu. 

 

Warunki płatności: zgodnie z warunkami § 6 umowy najmu oraz § 6 umowy utrzymania 

technicznego. 

 

 

 

 


