
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Postępowanie o udzielenie zam ów ienia publicznego na dostawy w trybie przetargu nieograniczonego o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam ówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na zadanie pod nazwą:

Zakup 8 autom atycznych bram ek kontroli granicznej „A B C ” z przeznaczeniem  dla P lacówki Straży Granicznej we W roclawiu-Strachowicach

Znak postępowania: A L -Z P .272-18/20/ZP/PN

W  dniu 11 sierpnia 2020 roku o godz. 11:00 odbyło się otwarcie ofert, złożonych w postępowaniu o udzielenie zam ów ienia publicznego, obejm ującego wskazane powyżej zadanie. 

Zam awiający przeznaczył na sfinansowanie zam ów ienia kwotę w wysokości: 3 200 000,00 zł brutto.

Do dnia 11 sierpnia 2020 r., do godz. 10:00 wpłynęły 2 oferty. Zbiorcze zestawienie ofert:

Nr
oferty

Nazwa i adres W ykonawcy

KRYTERIA O CENY OFERT

Cena brutto oferty -  waga 60% Okres gw arancji i  rękojm i — waga 40%

1.

Enigma System y Ochrony Inform acji Sp. z o.o. 

ul. Jutrzenki 116 
02-230 W arszawa

3 114 752,37 zł 48 miesięcy

2.

G M T Sp. z o.o. -  Lider Konsorcjum 

ul. M ikołowska 40 
41-400 M ysłowice

Gunnebo Sp. z o.o. -  Partner Konsorcjum  

ul. Fryderyka Chopina 20-22 

62-800 Kalisz

2 612 865,63 zł 72 miesiące

Jednocześnie Zam aw iający inform uje, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam ów ień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą 
Pzp” , W ykonawca, w term inie 3 dni od dnia zam ieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, składa Zam awiającem u oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której m ow a w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

W raz ze złożeniem  powyższego oświadczenia, W ykonaw ca może przedstawić dowody, że powiązania z  innym W ykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia.

W zór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

ZAS
Wrocław, dnia \ \  sierpnia 2020 r.


