
 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części nr 1, 3, 4, 5, 7, 9 i 10 oraz unieważnieniu części nr 8 

 
Zawiadamiamy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa aparatury i akcesoriów elektrycznych wagonu 

105N” – dotyczy modernizacji wagonów 105N w ramach Projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji 

Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą wykonawcą zamówienia zostały wybrane następujące firmy: 

 

Dla części nr 1 

„Modertrans Poznań” Sp. z o.o. 

ul. Forteczna 2 

61-362 Poznań 

Cena oferty netto: 36.000,00 zł 

Cena oferty brutto: 44.280,00 zł 

Uzasadnienie: Jedyna oferta, która została złożona dla części nr 1. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a oferta nie podlega odrzuceniu. 

 

 

Dla części nr 3 

Zakład Aparatury Eletrycznej „WOLTAN” Sp. z o.o. 

ul. Gdańska 138 

90-536 Łódź  

Cena oferty netto 23.640,00 zł 

Cena oferty brutto 29.077,20 zł 

Uzasadnienie: Oferta najkorzystniejsza dla części nr 3, uzyskała 100 punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

 

Dla części nr 4 

„Modertrans Poznań” Sp. z o.o. 

ul. Forteczna 2 

61-362 Poznań 

Cena oferty netto: 56.940,00 zł 

Cena oferty brutto: 70.036,20 zł 

Uzasadnienie: Jedyna oferta, która została złożona dla części nr 4. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a oferta nie podlega odrzuceniu. 

 

Dla części nr 5 

P.P.H.U. „TERAN” Teresa Wysznacka 

ul. Edukacyjna 25 

90-155 Łódź  

Cena oferty netto: 101.200,00 zł 

Cena oferty brutto: 124.476,00 zł 

Uzasadnienie: Jedyna oferta, która została złożona dla części nr 5. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a oferta nie podlega odrzuceniu. 

 

 



 

 

 

Dla części nr 7 

Z.P.H.U. “Hemar” 

ul. Hajduki 19/1 

41-600 Świętochłowice 

Cena oferty netto: 47.810,00 zł 

Cena oferty brutto: 58.806,30 zł 

Uzasadnienie: Jedyna oferta, która została złożona dla części nr 7. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a oferta nie podlega odrzuceniu. 

 

Dla części nr 9 

„TURCK” Sp. z o.o. 

ul. Wrocławska 115 

45-836 Opole 

Cena oferty netto: 37.200,00 zł 

Cena oferty brutto: 45.756,00 zł 

Uzasadnienie: Jedyna ważna oferta niepodlegająca odrzuceniu , która została złożona dla części nr 9. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

 

Dla części nr 10 

 „ALMIDES” Sp. z o.o. 

ul. Belwederska 9 A 

00-778 Warszawa 

Cena oferty netto 247.500,00 zł 

Cena oferty brutto 304.425,00 zł. 

Uzasadnienie: Oferta najkorzystniejsza dla części nr 10, uzyskała 100 punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

 
Zbiorcze zestawienie ofert – część 1: „Dostawa zewnętrznych sygnalizatorów dźwięku” 

Nr 

oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Cena oferty netto Podatek VAT Cena oferty brutto Liczba pkt w 

kryterium cena 

7 „Modertrans Poznań” Sp. z o.o. 

ul. Forteczna 2 

61-362 Poznań 

 

36.000,00 

 

8.280,00 

 

44.280,00 

 

100 

 
Zbiorcze zestawienie ofert – część 3: „Dostawa odłączników nożowych OLT 198” 

Nr 

oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Cena oferty netto Podatek VAT Cena oferty brutto Liczba pkt w 

kryterium cena 

1 Zakład Aparatury Eletrycznej „WOLTAN” Sp. z o.o. 

ul. Gdańska 138 

90-536 Łódź 

 

23.640,00 

 

5.437,20 

 

29.077,20 

 

100 

11 Z.P.H.U. “Hemar” 

ul. Hajduki 19/1 

41-600 Świętochłowice 

 

25.350,00 

 

5.830,50 

 

31.180,50 

 

93,26 



 
 

 

Zbiorcze zestawienie ofert – część 4: „Dostawa przewodów międzywagonowych (wiązki i gniazda). 

Nr 

oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Cena oferty netto Podatek VAT Cena oferty brutto Liczba pkt w 

kryterium cena 

7 „Modertrans Poznań” Sp. z o.o. 

ul. Forteczna 2 

61-362 Poznań 

 

56.940,00 

 

13.096,20 

 

70.036,20 

 

100 

 
 

Zbiorcze zestawienie ofert – część 5: „Dostawa lamp oświetlenia przedziału pasażerskiego”. 

Nr 

oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Cena oferty netto Podatek VAT Cena oferty brutto Liczba pkt w 

kryterium cena 

6 P.P.H.U. „TERAN” Teresa Wysznacka 

ul. Edukacyjna 25 

90-155 Łódź 

 

101.200,00 

 

23.276,00 

 

124.476,00 

 

100 

 
 

Zbiorcze zestawienie ofert – część 7: „Dostawa akcesoriów oświetleniowych oraz hamulca bezpieczeństwa”. 

Nr 

oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Cena oferty netto Podatek VAT Cena oferty brutto Liczba pkt w 

kryterium cena 

11 Z.P.H.U. “Hemar” 

ul. Hajduki 19/1 

41-600 Świętochłowice 

 

47.810,00 

 

10.996,30 

 

58.806,30 

 

100 

 
 

Zbiorcze zestawienie ofert – część 9: „Dostawa zewnętrznych przycisków pasażerskich”. 

Nr 

oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Cena oferty netto Podatek VAT Cena oferty brutto Liczba pkt w kryterium cena 

2 „TURCK” Sp. z o.o. 

ul. Wrocławska 115 

45-836 Opole 

 

37.200,00 

 

8.556,00 

 

45.756,00 

 

100 

3 CAPTRON Elektronic GmbH 

Johann-G-Gutenberg-Str. 7 

82140 Olching 

Germany 

 

30.315,60 

 

6.972,59 

 

37.288,19 

Wykonawca wykluczony z 

postępowania zgodnie z art. 

24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp – 

brak dokumentów 

potwierdzających spełnianie 

warunków udziału w 

postępowaniu ważnych na 

dzień składania ofert, oferta 

odrzucona zgodnie z art. 89 

ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp 

 
 

 

 



 

Zbiorcze zestawienie ofert – część 10: „Dostawa akumulatorowych baterii zasadowo – niklowo – kadmowych”. 

Nr 

oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Cena oferty netto Podatek VAT Cena oferty brutto Liczba pkt w kryterium cena 

4 „ALMIDES” Sp. z o.o. 

ul. Belwederska 9 A 

00-778 Warszawa 

 

247.500,00 

 

56.925,00 

 

304.425,00 

 

100 

5 „NICAD” Sp. z o.o. 

ul. Polna 8 

62-001 Golęczewo k/Poznania 

 

255.000,00 

 

58.650,00 

 

313.650,00 

 

97,06 

10 „Amper” Sp. z o.o. 

ul. Równoległa 1 

42-600 Tarnowskie Góry 

 

264.0000,00 

 

60.720,00 

 

324.720,00 

Wykonawca wykluczony z 

postępowania zgodnie z art. 

24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp – 

Wykonawca nie spełnia 

warunków udziału w 

postępowaniu w zakresie 

posiadania wiedzy i 

doświadczenia, oferta 

odrzucona zgodnie z art. 89 

ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp 

 

 

 

Jednocześnie zawiadamiamy, że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. : „Dostawa aparatury i akcesoriów 

elektrycznych wagonu 105N” - dotyczy modernizacji wagonów 105N w ramach realizacji Projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury 

tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, numer sprawy UE/ZUR/590/2012, dla części  

nr 8 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.   


