Sulęcin, 22.01.2021r.

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
ul. Witosa 7
69-200 Sulęcin
Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu
nr AS/ZP/07/20

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych w
przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy, czyli poniżej 214.000 euro na dostawę sprzętu
medycznego jednorazowego użytku na potrzeby Zamawiającego.
Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, działając na mocy art. 86 ust.5
ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019. poz. 1843 z późn. zm.),
zwanej dalej ustawą Pzp zawiadamia, że:
1. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 22.01.2021r. o godzinie 11:00 w Sali Konferencyjnej
Zamawiającego
2. Termin realizacji zamówienia: sukcesywne dostawy przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania
umowy przez obie strony.
3. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:
Zamówienie publiczne

Lp.

Wartość brutto

1

Pakiet nr 1

70.602,75 zł

2

Pakiet nr 2

46.739,86 zł

3

Pakiet nr 3

155.518,09 zł

4

Pakiet nr 4

83.286,43 zł

5

Pakiet nr 5

45.112,89 zł

6

Pakiet nr 6

3.874,82 zł

4. Do wyznaczonego terminu składania ofert, oferty złożyli następujący Wykonawcy:
Lp

1.

Nazwa (firma) i adres
Wykonawcy
Zarys International Group Sp. z o.o., Sp, k
ul. Pod Borem 18
41-810 Zabrze
Sonda W. Makowski i Wspólnicy Sp. J.
ul. Poznańska 82b
62-080 Tarnowo Podgórne

Nr pakietu

Pakiet nr 3

Termin płatności

60 dni

Cena brutto oferty

127.482,66 zł

Pakiet nr 1

74.761,52 zł

Pakiet nr 2

49.892,87 zł

Pakiet nr 4

108.728,79 zł

2

60 dni
Pakiet nr 5

56.846,45 zł

Pakiet nr 6

5.412,96 zł

Zamawiający przypomina, że zgodnie z art.24 ust.11 : Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia
przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust.1a, art.57 ust.1 lub art.60d ust.1, albo od
zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.86 ust.5, przekazuje
zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art.24 ust.1 pkt.23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.

Zatwierdził:
/podpis na oryginale/

Informację z otwarcia ofert na podstawie art.86 ust.5 zamieszczono na stronie internetowej
Zamawiającego: www.szpital-sulecin.pl

