LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE
CENTRALA

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

Protokół z dnia 12.06.2019 roku godz. 13:00
z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego pn. „Dostawa silnikowych części zamiennych z wyposażenia
śmigłowców typu EC135P2+/P3”
(Nr postępowania: ZP/3/V/2019),
prowadzonym przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.
1. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poinformował, iż zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 525 000,00 zł brutto.

2. Informacja o ofertach złożonych w postępowaniu, zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień
publicznych.

Numer
oferty

Firma i adres Wykonawcy
Konsorcjum:
PROATV – Anna Zezyk
ul. Lipowa 8,
05-520 Bielawa

1.
ZEZYK AVIATION s. r. o.
Havlickowa 190/12,
737 01 Cesky Tesin
Republika Czeska

2.

Rotor Parts On Line S.A.S.
46, rue de la Maison Rouge
77 185 Lognes, Francja

Cena oferty

Gwarancja

Termin
realizacji,
warunki
płatności

131 706,17 USD
495 610,32 PLN *

24 miesiące, licząc od
daty zabudowy części w
śmigłowcu lub 24
miesięcy, licząc
od daty przekazania
części Zamawiającemu
przez Wykonawcę – w
zależności od tego,
co nastąpi wcześniej

Zgodnie
z SIWZ

148 646,00 EURO
633 975,19 PLN *

12 miesięcy, licząc od
daty zabudowy części w
śmigłowcu lub 24
miesięcy, licząc
od daty przekazania
części Zamawiającemu
przez Wykonawcę – w
zależności od tego,
co nastąpi wcześniej

Zgodnie
z SIWZ

* Przeliczenia dokonano stosując średnie kursy NBP z dnia 12.06.2019 r., tj.: 1 EUR = 4,2650 zł,
1 USD = 3,7630 zł
- aktualne 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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