Port Lotniczy Bydgoszcz S.A., ul. Paderewskiego 1, 86-005 Białe Błota

OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU:

Numer sprawy: 2021/05/00007
Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. (PLB) ul. I. Paderewskiego 1,86-005 Białe Błota, wpisany do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII
Wydział Gospodarczy KRS, pod nr: KRS 0000121056, o kapitale zakładowym w wysokości 126
532 644,00 zł całkowicie wpłaconym, NIP 554-030-92-29 (dalej jako Zamawiający),
niniejszym ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie:
Negocjacje z wieloma wykonawcami na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień przez Port Lotniczy
Bydgoszcz S.A. wprowadzonego Zarządzeniem Prezesa Zarządu z dn. 01.10.2019 r. oraz ustawy z dn. 23
kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 64.16.93):

Zakup w formie leasingu samochodu w pełni elektrycznego do wykorzystania na lotnisku jako
pojazd Follow Me

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia (Specyfikacja).
Warunkiem zakwalifikowania do kolejnego etapu postępowania jest odpowiedź „TAK” wpisana przy
każdym polu w specyfikacji.
W przypadku spełnienia warunków specyfikacji dot. wyposażenia fabrycznego i konieczności przedłużenia
terminu na składanie ofert w związku z oczekiwaniem na wycenę elementów dodatkowych (np. oświetlenie
lotniskowe), możliwe jest wydłużenie terminu na złożenie kompletnej oferty po zaakceptowaniu przez
Zamawiającego zaproponowanego terminu ofertowania.
Wypełnione i podpisane przez osobę upoważnioną specyfikację wraz z ofertą cenową należy przesłać na
adres mailowy l.halajda@bzg.aero do dnia 13.07.2021 do godziny 12:00.
Osoba kontaktowa ze strony Zamawiającego:
- w kwestiach technicznych, doprecyzowania przedmiotu zamówienia i specyfikacji:
Andrzej Róg, e-mail: a.rog@bzg.aero nr tel. 00 48 52 365 46 91.

- w kwestiach handlowych:
Łukasz Hałajda, e-mail: l.halajda@bzg.aero nr tel. 00 48 52 365 46 31.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty (znaczenie kryteriów i sposób oceny oferty): 100% - cena.
Zamawiający jest uprawniony do zamknięcia postępowania bez podania przyczyny na każdym jego etapie,
bez dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, jak też do nie podpisania umowy z wyłonionym
Wykonawcą.
Podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy oferta winna być przesłana drogą
elektroniczną jako załącznik (skan PDF) na adres mailowy l.halajda@bzg.aero.
Termin składania ofert upływa dnia: 13.07.2021. o godz. 12:00.
Wyłonienie najkorzystniejszej oferty będzie miało miejsce w siedzibie PLB S.A.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – w załączonej specyfikacji.

