
 

BZ.ZG.271.4.2019       Rzeszów, 2019-04-26 
 
 

 
Informacja z otwarcia ofert  
z dnia 26 kwietnia 2019 r. 

 
z przetargu nieograniczonego na: Wdrożenie oraz integracja systemu 
transportowego ROF w ramach projektu „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz 
poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego 
transportu publicznego na terenie ROF”. (znak sprawy: BZ.ZG.271.4.2019) 
 

1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:  

 1 886 278,13 zł brutto. 

2. Termin realizacji zamówienia:  

 do 30.10.2019 r. 

3. Gwarancja podstawowa zamówienia: 

Podstawowy okres gwarancji 24 miesiące (z wyjątkiem urządzeń w autobusach 
umożliwiających sprzedaż biletów, których gwarancja wynosi 12 miesiące oraz 5 lat na 
moduł fiskalny).  
 
4. Warunki płatności: 

 Wynagrodzenie płatne przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania 

prawidłowo sporządzonej przez Wykonawcę faktury VAT. 

5. Liczba ofert złożonych w terminie: 

Numer 
oferty 

Nazwa firmy i jej adres 
Wartość oferty 
ogółem brutto 

Zaoferowany 
termin 

skrócenia 
realizacji 

zamówienia  
(o 15 lub 30 dni) 

Zaoferowany 
okres 

gwarancji w 
miesiącach 
(24, 30, 36) 

1. 

Konsorcjum: 
LIDER KONSORCJUM:  
R&G PLUS sp. z o. o. 
ul. Traugutta 7, 39-300 Mielec 
CZŁONEK KONSORCJUM :  
ITS Technology - Solveo Sp. z o.o. Sp.k.  
ul. Rejtana 36, 35-310 Rzeszów 
CZŁONEK KONSORCJUM: 
 E-Service Sp. z o. o. ul. Kopaczewskiego 2, 35-
225 Rzeszów 

2 760 544,35 zł brak 36 miesięcy 

 

Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej w 

skrócie „uPzp” Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 

internetowej ww. informacji, (o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp), przekazują 



Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SIWZ.  

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że 

powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia.   

 

 

 

 

Przewodniczący Zarządu
                 (-)
   RemigiuszWzorek

Zastępca Przewodniczącego Zarządu
                             (-)
               Sławomir Porada
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