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BPKO-350-7/17                                                                    Warszawa, 21 marca 2017 r. 

Do wszystkich Wykonawców: 
Nr sprawy: BPKO-350-7/17 

 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 

Kancelaria Senatu, Biuro Prawne, Kadr i Organizacji ul. Wiejska 6/8, 00-902 Warszawa, działając na 

podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. 

poz. 2164 z późn. zm.), informuje, że: 

1. Na sfinansowanie zamówienia, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę 

fabrycznie nowego samochodu osobowego, Zamawiający zamierza przeznaczyć brutto: 130 000,00 zł.   

2. Do 21 marca 2017 r., do godz. 12:00, zostały złożone 4 oferty: 
Firmy oraz adresy 

wykonawców, 

którzy złożyli oferty 

w terminie: 

1. 

Auto Handel 

Centrum 

Krotoski-Cichy 

Sp. j. 

ul. Skórzewska 8 

62-081 

Wysogotowo 

2. 

Auto Group 

Luzar sp.j. 

ul. Jedynaka 4 

32-020 Wieliczka 

 

3. 

Inter Auto 

Sp. z o.o. Sp. K. 

ul. Jasnogórska 62 

31-358 Kraków 

Adres  

do korespondencji: 

ul. Kocmyrzowska 

1A, 31-831 Kraków 

4. 

CRH Żagiel 

Auto Sp. z o.o. 

ul. Roztocze 4 

20-722 Lublin 

 

Cena brutto za cały 

przedmiot zamówienia: 

 

129 711,00 zł 

 

132 355,00 zł 

 

129 500,00 zł 

 

135 436,28 zł 

 

Gwarancja: 

- mechaniczna 

-  nie krótsza niż 2 lata lub 

nie mniej niż 100 000 km 

przebiegu, od dnia zakupu 

 

2 lata 

od dnia zakupu, 

bez limitu 

kilometrów 

przebiegu 

 

2 lata 

od dnia zakupu, 

bez limitu 

kilometrów 

przebiegu 

 

2 lata 

od dnia zakupu, 

bez limitu kilometrów 

przebiegu 

 

4 lata od dnia 

zakupu 

lub 120 tys. 

kilometrów 

przebiegu 

 

- na powłokę lakierniczą 

- nie krótsza niż 2 lata, od 

dnia zakupu 

 

2 lata 

od dnia zakupu 

 

 

3 lata 

od dnia zakupu 

 

3 lata 

od dnia zakupu 

 

3 lata 

od dnia zakupu 

- na perforację korozyjną 

- nie krótsza niż 6 lat, od 

dnia zakupu 

 

12 lat 

od dnia zakupu 

 

12 lat 

od dnia zakupu 

 

12 lat 

od dnia zakupu 

 

12 lat 

od dnia zakupu 

 

Termin wykonania 

zamówienia: 

 

Do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

 

Warunki płatności: 

 

Zgodnie ze wzorem umowy zamieszczonej w SIWZ. 

 

Dyrektor Biura Prawnego, 

Kadr i Organizacji 

(-) 

Aleksandra Skorupka 


