
Nr sprawy 4/ZS/DZ/2021 

 
 

INFORMACJA 

Z OTWARCIA OFERT 

 

 
ZAMAWIAJĄCY: 

Tramwaje Szczecińskie Sp. z o. o. 

z siedzibą przy ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin, 

działając zgodnie z § 55 ust. 4 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez Tramwaje Szczecińskie 

Sp. z o.o. w Szczecinie stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/DZ/2021 Prezesa Zarządu Spółki 

Tramwaje Szczecińskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie z dnia 1 marca 2021 r., 

zamieszcza następujące informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego o wartości zamówienia poniżej 428.000 tys. 

euro, którego przedmiotem jest „Dostawa samochodu ciężarowego z HDS na potrzeby Spółki 

Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. w Szczecinie”. 

Sprawa nr 4/ZS/DZ/2021 

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 26.05.2021r., o godz. 13:30.  

1. Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości: 603.620,61 zł 

brutto. 
2. W terminie do dnia 26.05.2021 r., do godz. 13:00 złożono 4 oferty.  

3. Informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 
zawartych w ofercie: 

 

Nr 

oferty 

Nazwa(firma)/ 

adres wykonawcy 

Cena oferty 

(brutto w PLN) 

Termin wykonania 
zamówienia 

 

Okres gwarancji / Warunki 
płatności zawarte  

w ofercie 
 

1. 
HEWEA Sp. z o.o., Byków,  

ul. Przemysłowa 1,  

55-095 Mirków 

590.277,00 zł 
na warunkach zawartych 

we wzorze umowy 

dołączonym do SP 

24 m-ce/na warunkach 
zawartych we wzorze umowy 

dołączonym do SP 

2. 

Dariusz Lewandowski prow. 
dz. gosp. pod firmą SLT Group 

Dariusz Lewandowski,  
Sikórz 4, 87-602 Chrostkowo 

606.390,00 zł 
na warunkach zawartych 

we wzorze umowy 

dołączonym do SP 

24 m-ce /na warunkach 
zawartych we wzorze umowy 

dołączonym do SP 

 
3. 
 

 

WTC Sp. z o.o., Długołęka,  
ul. Polna 31, 55-095 Mirków 

605.829,12 zł 
na warunkach zawartych 

we wzorze umowy 

dołączonym do SP 

24 m-ce /na warunkach 
zawartych we wzorze umowy 

dołączonym do SP 

 

4. 
 

 

Cargotec Poland Sp. z o.o., 
ul. Metalowa 2, 73-102 Stargard  

606.825,42 zł 
na warunkach zawartych 

we wzorze umowy 
dołączonym do SP 

24 m-ce /na warunkach 
zawartych we wzorze umowy 

dołączonym do SP 

 
 

 
 

 

 
         PROKURENT   PROKURENT 

 
 Krystyna Gawrońska Przemysław Białkowski

  
 


