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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 w Spółce 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 są „dostawy części i podzespołów do wózków napędowych wagonów tramwajowych 
typu Tatra KT4Dt i T6A2 na potrzeby Spółki Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. w Szczecinie”. 
 

 

 

Sprawa nr 8/ZS/DZ/2021 

 

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 13.07.2021 r., o godz. 11:30.  
 

1. Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości: 790.707,79 zł 

brutto. 
2. W terminie do dnia 13.07.2021r., do godz. 11:00 złożono 5 ofert.  

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

Nr 

oferty 

Nazwa(firma)/ 

adres wykonawcy 

Cena 
części I 

 (brutto  
w PLN) 

Cena 
części II 

 (brutto  
w PLN) 

Cena 
części III 

 (brutto  
w PLN) 

Cena 
części IV 

 (brutto  
w PLN) 

 
Termin 

wykonania 
zamówienia 

 

Okres 
gwarancji/ 

warunki 

płatności 
zawarte  

w ofercie 

1. 
SKD TRADE, a.s., 
Kolbenova 917/5d,  

Praha 4, Česká republika 

390.975,80  52.920,00 ------------- 80.789,40 

na warunkach 
zawartych we 

wzorze umowy 

dołączonym  
do SP 

 

na warunkach 
zawartych we 

wzorze umowy 

dołączonym  
do SP 

 

2. 

WROTRAM Sp.J., 

M. Grudzka,  
K. Matyjaszczyk,  

W. Lisowski,  
ul. Smocza 3,  
51-520 Wrocław 

------------- ------------- 174.635,40 ------------- 

na warunkach 
zawartych we 

wzorze umowy 

dołączonym  
do SP 

 

na warunkach 
zawartych we 

wzorze umowy 

dołączonym  
do SP 

 

3. 

Intermastra GmbH 
Dresdener Straβe 11, 
65474 Bischofsheim, 

Germany 
 

------------- 43.175,04 ------------- ------------- 

na warunkach 
zawartych we 

wzorze umowy 

dołączonym  
do SP 

 

na warunkach 
zawartych we 

wzorze umowy 

dołączonym  
do SP 

 

4. 

MOTOBUS Sp. z o.o. Sp.k. 

ul. Nakielska 211a, 
85-350 Bydgoszcz 

------------- 36.900,00 ------------- ------------- 

na warunkach 
zawartych we 

wzorze umowy 
dołączonym  

do SP 

 

na warunkach 
zawartych we 

wzorze umowy 
dołączonym  

do SP 
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5. 

P.P-H. LECHPOL 

Modzelewski Jaśkiewicz 
Jurkowicz Sp.j. 

ul. Rakowska 3,  
51-180 Psary 

------------- ------------- 176.615,70 ------------- 

na warunkach 

zawartych we 
wzorze umowy 

dołączonym  
do SP 

 
na warunkach 

zawartych we 
wzorze umowy 

dołączonym  
do SP 

 

 
 

 
 

 
                                     

                                     PREZES ZARZĄDU 

 
          Krystian Wawrzyniak 
                          
 


