
 

 

Kraków, dnia 04.12.2020 r. 

znak sprawy: LP.281.155.2020 

l.dz.  LP/173/2020 

 

Strona internetowa www.mpk.krakow.pl 

Platforma zakupowa Zamawiającego 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego pn.:  

„Dostawa jednej sztuki przegubowego niskopodłogowego autobusu komunikacji 

miejskiej” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów art. 39-46  

w związku z art. 132 ust. 1 pkt 6 i art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 (tekst jednolity Dz. U. 

z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych. 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 

Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na 

podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zwanej dalej ustawą przekazuje 

następujące informacje: 

 

1. Kwota przeznaczona przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia (ze stawką 23% 

podatku od towarów i usług VAT) wynosi: 1 660 500,00 zł, słownie: jeden milion sześćset 

sześćdziesiąt tysięcy pięćset złotych. 

2. Termin składania ofert upłynął w dniu 04.12.2020 r. o godz. 11.00, a otwarcie ofert odbyło się 

w dniu 04.12.2020 r. o godz. 12.00 

3. W postępowaniu wpłynęła jedna oferta. Firma oraz adres Wykonawcy, który złożył ofertę  

w terminie, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu 

gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie wskazano poniżej. 

 

nr oferty 

według 

kolejności 

wpływu 

firma 

(nazwa) lub 

nazwisko 

oraz adres 

Wykonawcy 

cena oferty w zł 

termin 

wykonania 

zamówienia 

okres gwarancji warunki płatności 

 

OFERTA NR 

1 

 

data i godzina 

złożenia na 

platformie 

zakupowej   

03.12.2020r.  

godz. 16:42 

 

 

 

EvoBus 

Polska Sp. z 

o.o. 

Aleja 

Katowicka 

46 

05-830 

Wolica 

Autobus miejski  przegubowy 

– 1 sztuka, rok produkcji 

2020 

Mercedes – Benz, typ 628 

B02, nazwa handlowa 

Conecto G 

Nazwa Producenta autobusu 

EvoBus GmgH 

 

netto 1 298 200,00 PLN  
brutto 1 596 786,00 PLN 
 

Wykonawca 

akceptuje 

termin 

wykonania 

zamówienia 

określony w 

specyfikacji 

istotnych 

warunków 

zamówienia 

Gwarancja należytej 

jakości 

całopojazdowej (na 

autobus przegubowy 

i zamontowane w nim 

wyposażenie wynosi 

19 miesięcy od daty 

odbioru końcowego 

pojazdu. 

Wykonawca 

akceptuje warunki 

płatności określone 

w specyfikacji 

istotnych warunków 

zamówienia 
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