
 

numer sprawy ZZP.2380.4.2020 
   

Informacja z otwarcia ofert 

 

Poznań, 13.03.2020 r. 
 

Informuję1, że w dniu 13.03.2020 r., o godz. 11:30 nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu pn.:  
Wyposażanie w dedykowane instalacje oraz uruchomienie policyjnej krytej 4-stanowiskowej ćwiczebnej strzelnicy 
kulowej położonej na terenie Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu. 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę brutto jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia - 696 000,00 zł. 

Podczas otwarcia ofert zamawiający podał: 
- nazwę i adres danego wykonawcy, 
- cenę jego oferty, 
- zaoferowany przez danego wykonawcę okres rękojmi,  
- zaoferowany przez danego wykonawcę okres gwarancji na wady w robociźnie oraz na zastosowane materiały. 

Termin płatności zgodnie z postanowieniami projektu umowy wynosi do 30 dni. 

Zestawienie złożonych ofert: 

Lp. Nazwa (firma) i adres wykonawcy 
Cena brutto  

w zł 

Okres rękojmi  
w miesiącach  

 

Okres gwarancji  
za wady  

w robociźnie 
oraz na 

zastosowane 
materiały  

w miesiącach 

1)  
TARGET Grzegorz Polak 
ul. Miła 29, 05-532 Tomice 

684 980,00 72 72 

2)  

Konsorcjum firm:  
Lider - Centrum Techniki Strzeleckiej, Projektowanie, 
Budowa, Wyposażenie Strzelnic TEBBEX2  
Łukasz Bartkowiak  
ul. Naftowa2H, 65-705 Zielona Góra  
Partner - Projektowanie, Budowa, Wyposażanie  
Strzelnic Policyjnych Sportowych i Myśliwskich  
TEBBEX Tadeusz Bartkowiak 
ul. Naftowa2H, 65-705 Zielona Góra 

649 932,00 72 72 

 

Jednocześnie przypominam ww. Wykonawcom o obowiązku przekazania Zamawiającemu2 w terminie 3 dni  
od zamieszczenia przedmiotowej informacji na stronie internetowej Zamawiającego, oświadczenia o przynależności  
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inni Wykonawcy, którzy złożyli oferty w przedmiotowym 
postępowaniu. 
W przypadku gdy, dany Wykonawca złożył oświadczenie, że przynależy do grupy kapitałowej wraz z innym Wykonawcą, 
który złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu, może wraz z tym oświadczeniem złożyć dokumenty i informacje 
potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sporządził: Piotr Zasieczny 

                                                           
1 podstawa prawna - art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)  
2 obowiązek wynika z art. 24 ust. 11 uPzp 


