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Informacja z otwarcia ofert  

złożonych w postępowaniu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  

pn.: Dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów komunikacji 

miejskiej. 

 

Zamawiający działając na postawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) przekuje informacje z otwarcia ofert. 

 

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 14.02.2020 r. o godz. 10:15. 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę na sfinansowanie zamówienia 

w wysokości 2 460 000,00 zł brutto.  

Zestawienie złożonych ofert: 

 

Lp. Nazwa i adres 

Wykonawcy 

Cena oferty 

Brutto  

Termin 

wykonania 

zamówienia  

Okres 

gwarancji  

Warunki 

płatności  

1 

SOLARIS 

Bus&Coach S.A. 

ul. Obornicka 46 

Bolechowo – 

Osiedle  

62-005 Owińska  

2 546 100,00 zł 

Zgodnie z 

zapisami siwz 
Udzielenie 

gwarancji 

na całość 

pojazdu – 

3 lata.  

Zgodnie 

 z zapisami 

siwz. 

2 

AUTOSAN  

Sp. z o.o. 

ul. Lipińskiego 

109 

38-500 Sanok 

2 456 056,62 zł 

Zgodnie z 

zapisami siwz 
Udzielenie 

gwarancji 

na całość 

pojazdu – 

3 lata. 

Zgodnie  

z zapisami 

siwz. 

3 SOR Libchavy 

spol. s r.o. 

Dolni Libchavy 48 

561 16 Libchavy  

2 829 000,00 zł 

Zgodnie z 

zapisami siwz 
Udzielenie 

gwarancji 

na całość 

pojazdu – 

3 lata. 

Zgodnie  

z zapisami 

siwz. 

 
WAŻNE  
W terminie 3 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji, Wykonawca zobowiązany jest do 

przekazania Zamawiającemu informacji o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wykonawca może wykorzystać wzór, 

który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie grupa kapitałowa.  

Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej Wykonawca może 

przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Dyrektor 

ds. technicznych i przewozów 

/-/ 

Piotr Nowicki 


