
Samodzielny Publiczny                                                                                    Międzyrzec Podlaski,  30-07-2020 r. 
Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Międzyrzecu Podlaski 
ul. Warszawska 2-4  
21-560 Międzyrzec Podlaski 

Informacja z otwarcia ofert 
(zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych) 

w zakresie postępowania pn. 
„Dostawa i montaż platformy pionowej w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym w Łózkach na rzecz 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim”, 
 znak sprawy 17/2020/PN. 

 
1. Na posiedzeniu w dniu 30-07-2020 r. o godz. 11:00 dokonano otwarcia ofert w powyższym 

postępowaniu. 
2. Przed otwarciem ofert, Przewodniczący komisji podał kwotę, jaką Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:  
w zakresie zadania (części) nr 1 - Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia kwotę: 41 300,00 zł. netto, 50 799,00 zł. brutto 
w zakresie zadania (części) nr 2 - Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia kwotę: 41 300,00 zł. netto, 50 799,00 zł. brutto 
RAZEM CAŁOŚĆ ZAMÓWIENIANIA netto – 82 600,00 zł. (19 347,43 euro) 
RAZEM CAŁOŚĆ ZAMÓWIENIANIA brutto – 101 598,00 zł. 

3. W wyznaczonym terminie do dnia 30.07.2020 r. godz. 10:00 złożono 2 oferty przez: 
1) Liftprojekt Inżynieria Dźwigowa Paweł Rafalik, Kalinowo 86, 07-304 Ostrów Mazowiecka 

Wartość oferty netto 79 900,00 zł. brutto 98 277,00 zł. – dla zadania (części) nr 1 
60 miesięcy gwarancji na wykonane roboty, zamontowane materiały i urządzenia od  
dnia podpisania protokołu odbioru końcowego 
Wartość oferty netto 79 900,00 zł. brutto 98 277,00 zł. – dla zadania (części) nr 2 
60 miesięcy gwarancji na wykonane roboty, zamontowane materiały i urządzenia od  
dnia podpisania protokołu odbioru końcowego 

2) Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowo Produkcyjne PILAWA Eugeniusz Pilawa 
78-100 Kołobrzeg, ul. Tęczowa 1 
Wartość oferty netto 52 000,00 zł. brutto 63 960,00 zł. – dla zadania (części) nr 1 
60 miesięcy gwarancji na wykonane roboty, zamontowane materiały i urządzenia od  
dnia podpisania protokołu odbioru końcowego 
Wartość oferty netto 77 000,00 zł. brutto 94 710,00 zł. – dla zadania (części) nr 2 
60 miesięcy gwarancji na wykonane roboty, zamontowane materiały i urządzenia od  
dnia podpisania protokołu odbioru końcowego 


