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NADWIŚLAŃSCY STRAŻNICY GRANICZNI DOSTANĄ
NIEOZNAKOWANE POJAZDY
Komenda Główna Straży Granicznej poinformowała, że wybrała wykonawcę dostawy samochodów
patrolowych. Wszystkie pojazdy traﬁą do Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.
Strażnikom granicznym dostarczonych zostanie osiem fabrycznie nowych samochodów osobowych,
patrolowych. Komenda może również zdecydować się na pozyskanie sześciu dodatkowych pojazdów,
w ramach prawa opcji. Jak podkreślono, samochody mają być nowe, a dokładnie muszą być
wyprodukowane nie wcześniej niż w 2019 roku. Dostawy zrealizowane mają zostać do 19 grudnia br.
Formacja wartość zamówienia wskazywała na ponad 1,76 mln złotych netto. A składane oferty oceniła
pod względem proponowanej mocy silnika czy ceny, a także wyposażenia w elektrycznie podgrzewa
szyby przednie i sygnały uprzywilejowania. Realizacją dostaw zainteresowanych było czterech
oferentów. Ostatecznie umowę podpisano (14 listopada br.) z CRH Żagiel Auto Sp. z o.o. z Lublina. Co
więcej, komenda za samochody zapłaci więcej niż planowała. Całkowita końcowa wartość zamówienia
wyniosła bowiem ponad 1,82 mln złotych netto.
Straży granicznej dostarczone zostaną samochody Skoda Superb Ambition 2.0 TSI 272 KM DSG 4x4.
Wszystkie objęte są 2-letnią gwarancją bez limitu przejechanych kilometrów. CRH Żagiel Auto za
realizację zamówienia chciał dokładnie 2 238 600 złotych brutto, a w tym za jego część podstawową 1 279 200 złotych brutto.
Czytaj też: Pierwszy LET L410 dla Straży Granicznej już lata
Ogłoszeniu o zamówieniu pojawiło się we wrześniu br. O realizację dostaw dla straży granicznej w
postępowaniu z CRG Żagiel Auto rywalizowały takie ﬁrmy, jak: Plichta z Wejherowa, TEAM z Długołęki
oraz Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "Zdunek" z Gdańska. Zaproponowana przez zwycięski CRH
Żagiel Auto z Lublina Skoda stanęła w szranki z proponowanymi przez tych oferentów samochodami,
odpowiednio, Volkswagen Passat Limousine Elegance 2.0 TSI 272 KM, BMW G20 330i xDrive sedan
oraz BMW 330i xDrive. Oferta lubelskiej ﬁrmy nie była jednak najtańszą ze złożonych straży granicznej
ofert, gdyż TEAM zaproponował realizację dostaw za 2 182 292 złotych brutto.
Czytaj też: Ostra selekcja w SG. Nadodrzański odrzucił 97 proc. kandydatów

