
Słupsk,  dnia  16.04.2009 r. 

Miejska Biblioteka Publiczna 
Ul. Grodzka 3 
76-200 Słupsk      

 

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 2/2009 

w trybie „przetargu nieograniczonego” 

na Dostawę samochodu towarowo-osobowego fabrycznie nowego typu bus 

 

 

INFORMACJA z otwarcia ofert 

 

Dyrekcja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku, działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze 

zmianami), przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

na  dostawę samochodu towarowo-osobowego fabrycznie nowego typu bus prowadzonego w trybie  

„przetargu nieograniczonego”: 

1) kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 100 000,00 zł; 

2)  wpłynęło – 7 ofert: 
             
      
- REN-CAR Spółka z o.o.                                                                                                                                                                                                                             
Ul. Gliwicka  
 44-207 Rybnik  
                    - cena netto          76 000,00 zł 
                    - cena brutto        92 720,00 zł                  
                   
    Termin wykonania – do 12 tygodni  
Okres gwarancji      -        24 miesiące 
Termin płatności     -        14 dni od chwili odbioru protokolarnego samochodu 
 
- OPALIŃSKI Sp. z o.o. 
Ul. Słupska 5 
76-251 Bolesławice 
       - cena netto      85 081,97 zł 
       - cena brutto  103 800,00 zł 



    Termin wykonania – do 12 tygodni  
    Okres gwarancji      -        24 miesiące 
    Termin płatności     -        14 dni od chwili odbioru protokolarnego samochodu 
 
- ASO  DUDEK 
Michał Dudek 
Ul. Dźbowska 56/62 
42-200 Częstochowa 
       - cena netto       77 581,97 zł 
       - cena brutto     94 650,00 zł 
    Termin wykonania – do 12 tygodni  
    Okres gwarancji      -        24 miesiące 
    Termin płatności     -        14 dni od chwili odbioru protokolarnego samochodu 
 
- Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe 
„ ZDUNEK „Spółka z o.o. 
Ul. Miałki Szlak 43/45 
80-717 Gdańsk 
       - cena netto     80 000,00 zł 
       - cena brutto   97 600,00 zł 
    Termin wykonania – do 12 tygodni  
    Okres gwarancji      -        24 miesiące 
    Termin płatności     -        14 dni od chwili odbioru protokolarnego samochodu 
 
- Reiski  Auto sp. z o.o. 
Ul. Szubińska 8 
86-005 BIAŁE BŁOTA 
                  - cena netto    79 538,52 zł 
                  - cena brutto  97 036,99 zł 
 
    Termin wykonania – do 12 tygodni  
    Okres gwarancji      -        24 miesiące 
    Termin płatności     -        14 dni od chwili odbioru protokolarnego samochodu 
 
- PIECH- POL Sp. z o.o. 
Ul. Grunwaldzka 464 
62-064 Poznań – Plewiska 
                    - cena netto    134.000,00 zł 
                    - cena brutto   163 480,00 zł 
    Termin wykonania – do 12 tygodni  
    Okres gwarancji      -        24 miesiące 
    Termin płatności     -        14 dni od chwili odbioru protokolarnego samochodu   
 
 



- AUTO DIUG 
Ul. Poznańska 74 
76-200 Słupsk 
       - cena netto    81 902,00 zł 
       - cena brutto  99 920,44 zł 
    Termin wykonania – do 12 tygodni  
    Okres gwarancji      -        24 miesiące 
    Termin płatności     -        14 dni od chwili odbioru protokolarnego samochodu 
 
Najkorzystniejsza oferta została złożona przez  „ REN-CAR „ sp. z o.o. 
Ul. Gliwicka 190   44-207 RYBNIK   
 
 
 
  


