Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum
Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej
00-277 Warszawa, Plac Zamkowy 4
NIP 5260001312 REGON: 000860582

Warszawa, dnia 20.11.2020 r.

Informacja z publicznego otwarcia ofert
w przetargu nieograniczonym na leasing dwóch samochodów: ciężarowego do 3,5
tony masy całkowitej oraz pojazdu 8 osobowego
sygn. ZZ.26.1.8.2020
1. Publiczne otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na leasing dwóch
samochodów: ciężarowego do 3,5 tony masy całkowitej oraz pojazdu 8 osobowego
(sygn. ZZ.26.1.8.2020) nastąpiło w dniu: 20.11.2020 r. o godz. 11.00.
2. Wykonawcy zobowiązali się wykonać zamówienie zgodnie z terminami
określonymi w rozdziale VI SIWZu.
3. Wykonawcy zobowiązali się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie
z warunkami płatności określonymi w SIWZ.
4. Zamawiający nie żądał podania okresu gwarancji.
CZĘŚĆ I:
Zamawiający na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia zamierza przeznaczyć
kwotę w wysokości 130 335,52 zł brutto.
Nr oferty
1.

2.

3.

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres oferenta
PKO Leasing Sp. z o.o.
ul. Grzybowska 53/57
00-844 Warszawa
Express Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 26
30-403 Kraków
Konsorcjum EFL S.A. i BUDMAT AUTO Sp. z o.o.
ul. Legnicka 48 BUD C-D
54-202 Wrocław

Cena brutto oferty w
złotych
171 997,10 zł

160 191,51 zł

190 953,48 zł

CZĘŚĆ II:
Zamawiający na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia zamierza przeznaczyć
kwotę w wysokości 151 960,10 zł brutto.
Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres oferenta

1.

Express Sp. z o.o.

Cena brutto oferty w
złotych
196 091,52 zł
1

2.

ul. Rzemieślnicza 26
30-403 Kraków
Konsorcjum EFL S.A. i BUDMAT AUTO Sp. z o.o.
ul. Legnicka 48 BUD C-D
54-202 Wrocław

236 978,94 zł

UWAGA:
W związku z art. 24. ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień
Publicznych, Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie niniejszego
zestawienia ofert zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Oświadczenie to
powinno być złożone w oryginale. Obowiązek ten nie dotyczy wykonawców, którzy złożyli
oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej wraz z ofertą, jednakże
włączenie do grupy kapitałowej w toku postępowania powoduje obowiązek aktualizacji
złożonego oświadczenia.
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