
Kielce dn. 19.08.20 19 r. 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

Zamawiaj ący na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówie ń  

Publicznych (tekst jednolity z 2018 r. poz. 1986 z późniejszymi zmianami) przekazuje poni żej 

informacj ę , o których mowa w art. 86 ust. 3 I 4 ustawy Prawo Zamówie ń  Publicznych. 

Otwarcie ofert na: „Uslugi serwisowania I naprawy sprzętu medycznego." 

Zadanie nr 1: Serwisowanie reduktorów, przep ływomierzy, krzese łek kardiologicznych, 
defibrylatorów, respiratorów, pulsoksymetrów, noszy, transporterów, aparatów EKG, desek do 
masażu serca i kardiomonitora, ssaków. 

Zadanie nr 2: Serwisowanie pomp infuzyjnych model AP 221SEP21/SEPJJS —producent ASCOR 
szt 33 i innych urz ądzeń  

Zadanie nr 3: Serwisowani€ urz ądzeń  do masa żu serca Lukas 2 i 3 w ilo ści 20 szt. 

numer sprawy: TP/170/2019 odby ło się  w dniu 19.08.2019 r. o godz. 12:00. 

Przed otwarciem ofert Zamawiaj ący podał  kwoty, jakie zamierza przeznaczy ć  na sfinansowanie 

zamówienia, dla zadania nr I w wysoko ści: 556.500,00 zł. brutto, dla zadania nr 2 w wysoko ści: 

28.980,00 É. brutto i dla zadania nr 3 w wysoko ści: 41.850,00 zł . brutto. 

Na zadanie nr I oferty z łożyli: 
Firma (nazwa) lub Cena Okres Okres 

Nr nazwisko ofert" brutto Termin Termin gwarancji gwarancji 
oferty oraz adres Wykonawcy w (zl) wykonania płatności niezmienności dotyczący 

cen netto napraw 

PARAMEDICA POLSKA 
Sp. z o.o. Sp. k. 3 92.782,05 „ 36 m-cy 30 dni 36 m-cy 6 m-cy ul. Żolnyll 
02-815 Warszawa 

Na zadanie nr 2 oferty z łożyli: 

Nr 
oferty 

Firma (nazwa) lub 
nazwisko 

oraz adres Wykonawcy 

Cena 
oferty 
brutto 
w (zł)  

Termin 
wykonania 

Termin 
płatności 

Okres 
gwarancji 

niezmienności 
cen netto 

Okres 
gwarancji 
dotyczący 
napraw 

CK- TRONIC Piotr Kr ęgiel 
2 ul. Wspólna 81 17.010,00 36 m-cy 30 dni 36 m-cy 6 m-cy 

26-001 Wola Kopcowa 

TyeI Med. s.c. 
4 ul. Czerwona Góra 3/5 19.538,55 36 m-cy 30 dni 36 m-cy 6 m-cy 

26-060 Chęciny 



Na zadanie nr 3 oferty z łożyli: 
Firma (nazwa) lub 

Cena Okres Okres 
Nr nazwisko oferty Termin Termin gwarancji gwarancji 

oferty oraz adres Wykonawcy brutto wykonania płatności niezmienności dotyczący 
(ił)  cen netto napraw 

STRYKER POLSKA 
Sp. Z O.O. 39.852,00 36 m-cy 30 dni 36 m-cy 6 m-cy ul. Poleczki 35 
02-822 warszawa 

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, składa stosownie do tre ści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynale żności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapita łowej oraz, w przypadku przynale żności do tej samej grupy 
kapita łowej, dowody potwierdzaj ące, że powiązania z innym wykonawcą  nie prowadzą  do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu. 
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