LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE
CENTRALA

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

Protokół z dnia 21.08.2020 roku godz. 13:00
z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego pn. „Dostawa części z wyposażenia płatowcowego samolotów typu
Piaggio P.180 Avanti/Avanti II” (Nr postępowania: ZP/1/VII/2020).
1. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poinformował, iż zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 1 500 000,00 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

1

JETA Aviation and Technical
Solution GmbH
Mintarder Berg 125
40885 Ratingen
Niemcy

2

BRJ SOLUTIONS s.r.o.
Rybna 716/24
11000 Praga 1- Stare Mesto
Republika Czeska

Cena oferty

Gwarancja

Termin
realizacji,
warunki
płatności

423 046,00 EUR
1 857 256,55 PLN *

12 miesięcy, licząc od daty
zabudowy części w samolocie
lub 24 miesięcy, licząc od daty
odbioru części przez
Zamawiającego – w zależności
od tego co nastąpi wcześniej

Zgodnie
z SIWZ

494 420,00 EUR
2 170 602,68 PLN *

18 miesięcy, licząc od daty
zabudowy części w samolocie
lub 24 miesięcy, licząc od daty
odbioru części przez
Zamawiającego – w zależności
od tego co nastąpi wcześniej

Zgodnie
z SIWZ

* Przeliczenia dokonano stosując średnie kursy NBP z dnia 21.08.2020 r., tj.: 1 EUR = 4,3902 zł, aktualny
na dzień otwarcia ofert zgodnie z postanowieniem § 16 ust. 6 SIWZ.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego
powyższej informacji, przekaże Zamawiającemu w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego
lub w elektronicznej kopii oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem, oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6
do SIWZ).
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