
Samodzielny Publiczny                                                                                    Międzyrzec Podlaski,  31-07-2020 r. 
Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Międzyrzecu Podlaskim 
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. „Świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych,  
konserwacji i napraw sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki  

Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim” znak sprawy 16/2020/PN  
 

1. Na posiedzeniu w dniu 31-07-2020 r. o godz. 11:00 dokonano otwarcia ofert w powyższym 
postępowaniu. 

2. Przed otwarciem ofert, Przewodniczący komisji podał kwoty, jakie Zamawiający zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:  

  kwota netto kwota brutto 

Formularz asortymentowo-cenowy nr 1 2 900,00 zł 3 267,00 zł 

Formularz asortymentowo-cenowy nr 2 21 920,00 zł 23 961,60 zł 

Formularz asortymentowo-cenowy nr 3 1 950,00 zł 2 286,00 zł 

Formularz asortymentowo-cenowy nr 4 1 950,00 zł 2 286,00 zł 

Formularz asortymentowo-cenowy nr 5 1 500,00 zł 1 785,00 zł 

Formularz asortymentowo-cenowy nr 6 8 900,00 zł 10 530,00 zł 

Formularz asortymentowo-cenowy nr 7 1 350,00 zł 1 548,00 zł 

Formularz asortymentowo-cenowy nr 8 10 000,00 zł 11 550,00 zł 

Formularz asortymentowo-cenowy nr 9 1 600,00 zł 1 818,00 zł 

Formularz asortymentowo-cenowy nr 10 6 200,00 zł 7 401,00 zł 

Formularz asortymentowo-cenowy nr 11 13 100,00 zł 14 763,00 zł 

Formularz asortymentowo-cenowy nr 12 4 000,00 zł 4 620,00 zł 

 RAZEM 75 370,00 zł 85 815,60 zł 

 
3. W wyznaczonym terminie do dnia 31.07.2020 r. godz. 10:00 złożono 5 ofert przez: 

1) Medikol Solution Sp. z o.o., ul. Polska 118, 60-401 Poznań. 
Wartość oferty 5 427,00 zł. brutto, w zakresie formularza cenowego nr 5, 
Oferowany termin gwarancji na wykonane naprawy 9 miesięcy, 
Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii do 48 godzin. 
Wartość oferty 8 694,00 zł. brutto, w zakresie formularza cenowego nr 6, 
Oferowany termin gwarancji na wykonane naprawy 9 miesięcy, 
Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii do 48 godzin. 

2) Erbe Polska Sp. z o.o., Al. Rzeczypospolitej 14 lok 2.8, 02-972 Warszawa 
Wartość oferty 14 094,00 zł. brutto, w zakresie formularza cenowego nr 11, 
Oferowany termin gwarancji na wykonane naprawy 9 miesięcy, 
Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii do 48 godzin. 

3) Multimedia-Center Piotr Dąbrowski, Al. Kraśnicka 182A, 20-718 Lublin. 
Wartość oferty 2 816,70 zł. brutto, w zakresie formularza cenowego nr 3, 
Oferowany termin gwarancji na wykonane naprawy 9 miesięcy, 
Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii do 48 godzin. 
Wartość oferty 2 816,70 zł. brutto, w zakresie formularza cenowego nr 4, 
Oferowany termin gwarancji na wykonane naprawy 9 miesięcy, 
Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii do 48 godzin. 
Wartość oferty 1 709,70 zł. brutto, w zakresie formularza cenowego nr 5, 
Oferowany termin gwarancji na wykonane naprawy 9 miesięcy, 
Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii do 48 godzin. 



Wartość oferty 2 829,00 zł. brutto, w zakresie formularza cenowego nr 6, 
Oferowany termin gwarancji na wykonane naprawy 9 miesięcy, 
Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii do 48 godzin. 
Wartość oferty 1 660,50 zł. brutto, w zakresie formularza cenowego nr 9, 
Oferowany termin gwarancji na wykonane naprawy 9 miesięcy, 
Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii do 48 godzin. 

4) TZD Technika dla zdrowia Sp. z o.o., ul. 3 Maja 6, 05-080 Mościska 
Wartość oferty 5 616,00 zł. brutto, w zakresie formularza cenowego nr 9, 
Oferowany termin gwarancji na wykonane naprawy 9 miesięcy, 
Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii do 48 godzin. 
Wartość oferty 11 340,00 zł. brutto, w zakresie formularza cenowego nr 11, 
Oferowany termin gwarancji na wykonane naprawy 9 miesięcy, 
Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii do 48 godzin. 

5) Mar-Med Medical Sp. z o. o., ul. Rzymowskiego 30, 02-697 Warszawa. 
Wartość oferty 10 422,00 zł. brutto, w zakresie formularza cenowego nr 6, 
Oferowany termin gwarancji na wykonane naprawy 9 miesięcy, 
Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii do 48 godzin. 

6) Zakład Naprawczy Aparatury Medycznej POLMED, ul. Kobielska 9/74, 04-359 Warszawa 
Wartość oferty 1 728,00 zł. brutto, w zakresie formularza cenowego nr 3, 
Oferowany termin gwarancji na wykonane naprawy 9 miesięcy, 
Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii do 48 godzin. 
Wartość oferty 1 728,00 zł. brutto, w zakresie formularza cenowego nr 4, 
Oferowany termin gwarancji na wykonane naprawy 9 miesięcy, 
Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii do 48 godzin. 
Wartość oferty 1 728,00 zł. brutto, w zakresie formularza cenowego nr 9, 
Oferowany termin gwarancji na wykonane naprawy 9 miesięcy, 
Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii do 48 godzin. 
Wartość oferty 5 508,00 zł. brutto, w zakresie formularza cenowego nr 11, 
Oferowany termin gwarancji na wykonane naprawy 9 miesięcy, 
Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii do 48 godzin. 
 


