Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w ramach
projektu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 na podstawie Umowy
o dofinansowanie Projektu pt. „Węzeł przesiadkowy Rokietnica”, nr RPWP.030303-30-0014/17-00 w ramach:
Osi Priorytetowej 3 „Energia” Działania 3.3. „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”,
Poddziałanie 3.3.3. „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania”

Zakład Usług Komunikacyjnych
„ROKBUS” Sp. z o.o.
Numer postępowania:
ZUK ROKBUS 1-PN/2018
Rokietnica, dnia 25 września 2018 roku
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego powyżej kwoty wartości zamówienia określonej w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych, na zadanie pod nazwą: ZAKUP 4 SZT. AUTOBUSÓW NISKOEMISYJNYCH.

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

Numer
oferty

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

Cena brutto

Termin
Warunki gwarancji i
wykonania
serwisu oraz rabat
zamówienia
na części

Kwota, jaką
Zamawiający
zamierza
przeznaczyć
na sfinansowanie
zamówienia

Okres gwarancji
na cały autobus
36 m-cy

Solaris Bus & Coach S.A.
ul. Obornicka 46
62-005 Owińska,
Bolechowo-Osiedle
4.917.540,00 PLN

1

do 30 maja
2020 r.

office@solarisbus.com
andrzej.sienkiewicz@solarisbus.
com

Okres gwarancji
na perforację
nadwozia
i trwałość
konstrukcji
nośnej pojazdu
145 m-cy

4.920.000,00 PLN

Gwarancja na
zewn. powłoki
lakiernicze
84-m-ce
Rabat przy
dostawie części
zamiennych
18%
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Warunki płatności zostały określone w § 8 ust. 3 i 4 wzoru umowy, zgodnie z którym
Zamawiający zapłaci wynagrodzenie w kwocie ustalonej w ust. 1 powyżej
w części/częściach odpowiadających dostawie/dostawom dokonanym przez Wykonawcę,
przelewem na następujący numer rachunku bankowego Wykonawcy: [_], numer konta PLN:
[_] w terminie do 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu wystawionej prawidłowo
i zgodnie z postanowieniami Umowy, faktury, potwierdzającej wykonanie przedmiotu
zamówienia. Podstawę wystawienia faktury przez Wykonawcę stanowi protokolarny odbiór
przedmiotu zamówienia lub jego odpowiedniej części przez Zamawiającego. Za termin
zapłaty Strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
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