
                     

 

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE 

Pl. Stefana Batorego  4,   70-207 Szczecin 

 
tel.: +48 91 4403523,  fax: +48 91 4403441, e-mail: mczajkowska@ums.gov.pl 

   Znak: PO-II.260.6.20 Szczecin, dnia 21 kwietnia 2020 r.  

     

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa dwóch samochodów elektrycznych”  

 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 
Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (j. t. Dz. U. 2019 r. poz. 1843) Zamawiający, przekazuje informację                           
z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu: 
 
 

 Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 
 

cz. I –  173 000,00 zł brutto 

cz. II – 170 000,00 zł brutto 

 

 W przedmiotowym postępowaniu złożono 5 ofert ( 4 elektronicznie za pośrednictwem 
Platformy zakupowej,1 w sposób tradycyjny w kancelarii Urzędu): 

 
1. Waro Sp. z o.o. 

  ul. Warszawska 158, 43-300 Bielsko-Biała 

  

 cz.I. 
 

 oferowana cena brutto: 192 495,00 zł brutto 

 przedłużony okres gwarancji na źródło zasilania: 84 miesiące lub  
  150 000 km 

 termin zamówienia: 30 listopada 2020 r. 
 
 

2. Marvel Sp. z o.o. 
ul. Żelazna 7, 90-332 Łódź 

  

 cz.I. 
 

 oferowana cena brutto: 208 977,00 zł brutto 

 przedłużony okres gwarancji na źródło zasilania: 108 miesięcy bez limitu 
kilometrów 

 termin zamówienia: 30 listopada 2020 r. 
 

 
3. Auto GT Sp. z o.o. 

ul. Połczyńska 95, 01-301 Warszawa 

  

 cz.I 
 

 oferowana cena brutto: 190 375,71 zł brutto 

 przedłużony okres gwarancji na źródło zasilania: - brak wypełnienia 

 termin zamówienia: 30 listopada 2020 r. 
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4. MM CARS KOŚCIUSZKI Sp. z o.o 

ul. Kościuszki 253, 40-690 Katowice 

  

 cz.I 
 

 oferowana cena brutto: 188 385,00 brutto 

 przedłużony okres gwarancji na źródło zasilania: 96 miesięcy lub  
  200 000 km 

 termin zamówienia: 30 listopada 2020 r. 
 

 
5. Polmotor Auto Serwis Jan Przepłata Dariusz Olkiewicz Spółka Jawna 

ul. Andrzeja Struga 71, 70-84 Szczecin 

 

cz.I 
 

         

 oferowana cena brutto: 162 904,00 zł brutto 

 przedłużony okres gwarancji na źródło zasilania: 96 miesięcy lub  
  160 000 km 

 termin zamówienia: 30 listopada 2020 r. 
 

cz.II 
 

         

 oferowana cena brutto: 174 885,00 zł brutto 

 przedłużony okres gwarancji na źródło zasilania: 96 miesięcy lub  
  160 000 km 

 termin zamówienia: 30 listopada 2020 r. 
 

 

 

 

 

 
       Z up. Dyrektora  
      Urzędu Morskiego w Szczecinie 

 
Zenon Kozłowski 

       Z-ca Dyrektora ds. Oznakowania Nawigacyjnego 


