Golub-Dobrzyń, dnia 09 luty 2018 r.

Szpital Powiatowy Sp. z o.o.
ul. Doktora J.G. Koppa 1 E,
87-400 Golub-Dobrzyń
działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U z 2017 poz. 1579) informuje, że w postępowaniu:
DTZ.382.6.2018 – na:
zakup aparatów i urządzeń medycznych służących do wdrożenia systemu opieki
koordynowanej dla poradni AOS działających w ramach Szpitala powiatowego Sp. z o.o. w
Golubiu-Dobrzyniu
w ramach konkursu nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-070/16
dla Osi priorytetowej 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry
Działania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną
Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną
Schemat: poprawa dostępności usług diagnostycznych w ramach POZ i AOS ukierunkowanej
na rozwój opieki koordynowanej
w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 20142020
oferty złożyli Wykonawcy wg wykazu stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej informacji.
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi:
- Załącznik nr 1 - 264.500,00 zł brutto - 63.354,81 euro
- Załącznik nr 2 - 29.916,00 zł brutto - 7.165,68 euro
- Załącznik nr 3 - 41.256,00 zł brutto - 9.568,38 euro
a) Zadanie nr 1 b) Zadanie nr 2 c) Zadanie nr 3 d) Zadanie nr 4 -

4.536,00 zł brutto 8.640,00 zł brutto 6.480,00 zł brutto 21.600,00 zł brutto -

1.086,49 euro
2.069,51 euro
1.552,13 euro
5.173,78 euro

……………………………………………………………….
RAZEM
335.672,00 zł brutto – 77,851,43 euro brutto
310.807,41 zł netto – 72.084,65 euro netto
Jednocześnie działając na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych, przypominamy o obowiązku Wykonawcy w zakresie przekazania
Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej
informacji z otwarcia ofert, oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt.23 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo Zamówień Publicznych – wzór oświadczenia w SIWZ.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania
z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
Załącznik Nr 1 do informacji z otwarcia ofert - zbiorcze zestawienie ofert.
Numer
oferty
1.

2.

3.

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
OXFORD POL Sp. z o.o.
Pl. Zwycięstwa 2
90-312 Łódź
woj. łódzkie
tel. 42-676-10-90
fax. 42-676-10-90
e-mail: info@oxford.com.pl
„ Margot Medical” Spółka z o.o.
ul. Ptaków Leśnych 77
05-500 Jastrzębie
woj. mazowieckie
tel. 22-446-78-80, 604777799
fax. 22-211-19-36
e-mail: biuro@margotmedical.pl
MIRO Sp. z o.o.
ul. Mińska 25B lok. U1
03-808 Warszawa
woj. mazowieckie
tel. 65-525-93-00
fax. 65-525-93-11
e-mail: przetargi@miro-med.pl

Cena brutto

Cena netto

Jakość
techniczna

Termin
dostawy

32.536,50 zł

30.050,00 zł

15 pkt.

25 dni

38.988,00 zł

36.1000,00 zł

25 pkt.

25 dni

285.000,00 zł

263.888,89 zł

85 pkt.

do 10 dni

