LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE
CENTRALA

ul. Księżycowa 5, 01-934 Warszawa, tel. (22) 22-99-931/932, fax. (22) 22-99-933

Protokół z dnia 30.04.2018 r. godz. 13:00
z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego pn. „Dostawa części płatowcowych w opcji na wymianę,
pochodzących z wyposażenia śmigłowców typu EC135P2+”
nr postępowania: ZP/4/III/2018
1. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poinformował, iż
na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto w wysokości 2.200.000,00 PLN.

zamierza

przeznaczyć

2. Informacja o ofertach złożonych w postępowaniu, zgodnie z art. 86 ust. 5 uPzp.
Numer
oferty

1

2

Nazwa (firma) i adres
Wykonawcy
RETOR PARTS ON LINE S.A.S.
46, Rue De La Maison Rouge
77185 Lognes, Francja

BRJ SOLUTIONS S.R.O.
Rybná 716/24 Staré Město
11000 Praga, Czechy

Cena oferty

Okres gwarancji

499 083,48 EURO
2 106 331,92 PLN*

1000 godz. lotu / 1000 cykli lub 12
miesięcy licząc od daty zabudowy
części w samolocie lub 1 8 miesięcy,
licząc od daty odbioru części przez
Zamawiającego – w zależności od tego
co nastąpi wcześniej

683 900,00 EURO
2 886 331,56 PLN*

2000 godz. lotu / 2000 cykli lub 24
miesiące licząc od daty zabudowy
części w samolocie lub 24 miesięcy,
licząc od daty odbioru części przez
Zamawiającego – w zależności od tego
co nastąpi wcześniej

* Przeliczenia dokonano stosując średni kurs NBP z dnia 30.04.2018 r., tj.:
1 EUR = 4,2204 PLN - aktualny na dzień otwarcia ofert zgodnie z postanowieniem § 16 ust. 7 SIWZ.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji
przekazuje bez wezwania w formie pisemnej Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo
zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
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