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Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
iTransportu Sanitarnego w Płocku

--------- ------------------------------------------------------------------------
INFORIVIACJA

z otwarcia ofert w dniu 20.08.2018 r. o godz. 10:30

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pn.:
zakup dwóch ambulansów sanitarnych typu C na potrzeby ratownictwa medycznego. Oznaczone znakiem:
TZPiZI-3813/04/D!l8.

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018) przekazuje poniższe informacje.

I. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: - 734.000,00
zł brutto.
Termin wykonania zamówienia maksymalnie do 60 dni licząc od dnia podpisania umowy.

2. Okres gwarancji: opisano w SlWZ i wzorze umowy.
3. Warunki płatności: Wykonawca podpisując umowę zobowiązuje się do sprzedaży 2 ambulansów sanitarnych

typ C w formie ratalnej, w nieoprocentowanych ratach oraz wyda przedmiotu umowy i przeniesie prawa
własności na rzecz Zamawiającego, pozostałe warunki płatności opisano we wzorze umowy.

4. Do upływu terminu otwarcia ofert 20.08.2018 r. do godz. 10:00 wpłynęły 2 oferty.
5. Po upływie terminu składania ofert wpłynęły, •••••-••-,-.••••-••• oferty.
6. Zbiorcze zestawienie złożonych ofert przedstawia tabela poniżej:

I Nr I Firma (nazwa) lub nazwisko Kryterium Kryterium Kryterium
I fert ' .oraz Cena oferty Termin dostawy czas reakcji serwisu I
i o v y I adres wykonawcy zł. (brutto) I w dniach gwarancyjnego. i
;------i-------------------=-----------··------------ ------------------------t------------------------- -------------------------------------1

I I BFF~ED~inaIlC! SA . .Żs: I I
I , Al. Piłsudskiego ,6,90-330 Łódź. 714.093,20, 30 dni l doba ,

I I I I
I !
I 2 I WAS WI~TMAR~CHER POLSKA 718.315.68 I 30 dni 1 doba I
! I ul. Nowa 2,87-162 Lubicz .. I IL__--1 L J

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz. U_ z 2017 r., poz. 1579 i 2018) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia powyższej informacji
na stronie internetowej www.bip_wspritsplock.pl przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132),
w związku z wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszej informacji
www.bip.wspritsplock.pl

dostępny jest na stronie

Oświadczenie w formie pisemnego oryginału należy przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego, lub
dostarczyć osobiście, lub za pośrednictwem posłańca do siedziby SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia
Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku ul. Narodowych Sił Zbrojnych 5, 09-400 Płock z dopiskiem
"Oświadczenie, sprawa I'ZPiZI.3813/04/D/18".

ZAMAWIAJĄCY:

M.-ca D~KTORA
s. e cz~.

~. lot Rykowski
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