
WIĘTOKRZYSKIE CENTRUM 
RATOWNICTWA MEDYCZNEGO 
TRANSPORTU SANITARNEGO 	 Kielce dn. 18.11.2019r. 

25-311 KIELCE, ul. Sw. Leonarda 10 
NIP 657-22-85-975 

tej. O41-36-23-44 w. 26 	(10) 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

Zamówień  Publicznych (Dz. U z 2018 r. poz. 1986 z późniejszymi zmianami) przekazuje poni żej 

informację, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówie ń  Publicznych. 

Otwarcie ofert na: „Dostaw ę  sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem 
oraz terminali mobilnych" 

numer sprawy: TP/210/2019 odbyło się  w dniu 18.11.2019 r. o godz. 12:00. 

Zadanie I 

Przed otwarciem ofert Zamawiaj ący podał  kwotę, jaką  zamierza przeznaczy ć  na sfinansowanie 

zamówienia w wysokości 135 300,00 É. brutto. 

Ofertę  złożył : 

Nr 
Firma (nazwa) Wartość  

Termin Warunki 
Okres gwarancji 

oferty 
lub nazwisko oferty brutto 

wykonania płatności 
oraz adres Wykonawcy w (zł) 

ITECH Saturnin 
24 miesiące 

Słupski 15 dni 30 dni PYYŻe.J 
2 

ul. Planty 4 
127 661, 70 minimalnego 

25-502 Kielce 
wymaganego 

 okresu gwarancji 

Zadanie II 

Przed otwarciem ofert Zamawiaj ący podał  kwotę, jaką  zamierza przeznaczy ć  na sfinansowanie 

zamówienia w wysokości 49200,00 z ł . brutto. 

Ofertę  złożył : 

Nr 
Firma (nazwa) Wartość  

Termin Warunki Okres gwarancji 

oferty 
lub nazwisko oferty brutto 

wykonania p łatności 
oraz adres Wykonawcy w (zł)  

24 miesiące 
TOYA Systemy powyżej 
Komputerowe Sp. z o.o. 

64 575,00 15 dni 30 dni 
minimalnego 

ul. Telefoniczna 46F wymaganego 
92-016 Łódź  okresu 

gwarancji 



1TECH Saturnin f zgodny z 

S łupski 15 dni 30 dni 
minimalnym 

2 
iii. Planty 4 

49 077,00 
roboczych roboczych 

wymaganym 

25-502 Kielce 
okresem 

gwarancji 

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z post ępowania, o których mowa 

w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 

internetowej, której udost ępniono SIWZ informacji o ofertach z łożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 

ust. 5 ustawy, sk łada stosownie do tre ści art. 24 ust. 11 ustawy, o świadczenie o przynale żności lub braku 

przynale żności do tej samej grupy kapita łowej oraz, w przypadku przynale żności do tej samej grupy 
kapita łowej, dowody potwierdzaj ące, że powiązania z innym wykonawc ą  nie prowadzą  do zakłócenia 

konkurencji w post ępowaniu. 
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