
Liszki, dnia  12.11.2019 r.     

 

Nasz znak: SPZOZ.271.1.2019 

Wszyscy uczestnicy 

    postępowania 

                                                                                            SPZOZ.271.1.2019 

 

Dotyczy: Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie 

z art. 39, 40 ust.1 i 2 oraz innymi, o wartości szacunkowej zamówienia nie 

przekraczającej kwoty 221 000,00 EUR, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 

r. Prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843, kurs euro 4,3117 pn: 

Dostawa w ramach leasingu finansowego fabrycznie nowego klinicznego,  

cyfrowego ultrasonografu nr ref:  SPZOZ.271.1.2019 

     
INFORMACJA  

otwarcie ofert 
 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 32-060 Liszki 427 działając na podstawie art. 86 

ust. 5  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z 

póź. zm.) informuje, że: 

 

1.  W dniu 12.11.2019r. o godzinie 09:20 w siedzibie Zamawiającego Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej, 32-060 Liszki 427 odbyło się posiedzenie Komisji Przetargowej powołanej w 

składzie: 

  Wojciech Skomorucha     - Przewodniczący Komisji/Sekretarz 

  Matylda Wójcik                - Członek Komisji 

  Robert Solarz                    - Członek Komisji 

 

Przedmiotem posiedzenia było otwarcie ofert złożonych przez Wykonawców w terminie od dnia 

ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (31.10.2019 r.) do dnia 12.11.2019r. do 

godz. 09:00 uczestniczących w procesie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 

szacunkowej zamówienia netto  173 055,55 zł. netto, zamieszczonego na stronie internetowej www. 

Przychodnialiszki.pl a także na portalu UZP jako zamówienie 617240-N-2019 z dnia 2019-10-31 r.   

2. Komisja Przetargowa stwierdziła, że w terminie składania ofert, tj. do dnia 12.11.2019r. do godz. 09: 00 

wpłynęła jedna oferta. 

3. W sesji otwarcia uczestniczyli przedstawiciele wykonawców : 

Konsorcju: 

1.Europejski Fundusz Leasingowy S.A. 

2. Miro sp. z o.o. 

 

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zgodnie z art. 86 ust 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

Zamawiający poinformował zebranych, że przeznaczył na sfinansowanie ww. zadania kwotę   202 

000,00  zł brutto. (dwieście dwa tysiące złotych. 00/100) 

  

5. Otwarcie ofert nastąpiło o godz. 09:20 w dniu 12.11.2019 r. w siedzibie Zamawiającego Samodzielny 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 32-060 Liszki 427 w obecności Komisji Przetargowej, której 

członkowie złożyli oświadczenia składane na podstawie art. 17 ust 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

 

6. Nienaruszalność kopert została potwierdzona w obecności przedstawicieli Wykonawcy  podczas 

posiedzenia. Po otwarciu ofert Przewodniczący Komisji podał następujące informacje: 

- nazwę i adresy Wykonawców, 

- cenę ofertową. 

- okres gwarancji 

- termin dostarczenia przedmiotu zamówienia 

 

 

 

7. Ofertę złożyli następujący Wykonawcy: 



 

Lp. 

 

Nazwa 

Wykonawcy 

 

Adres siedziby 

Wykonawcy 

 

Wartość oferty 

brutto 

okres 

gwarancji 

termin 

dostarczenia 

przedmiotu 

zamówienia 

 

1. 

Konsorcjum 

1.Europejski 

Fundusz 

Leasingowy S.A. 

2. Miro sp. z o.o. 

pl. Orląt 

Lwowskich  1 

56-605 Wrocław 

 

 

 

207 355,64 

 

24 - mce 

 

10 dni 

 
8. Wykonawcy uczestniczący w sesji otwarcia ofert nie zgłosili zastrzeżeń z przebiegu posiedzenia. 

 

9. Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi po sprawdzeniu kompletności i ważności ofert. 

 

10. Termin realizacji zamówienia: 

   Dostarczenie przedmiotu zamówienia: 10 dni o dnia podpisania umowy 

Czas trwania: 36 miesięcy. 

 

11. Na tym protokół zakończono. 

 

 

Dynamiczny system zakupów: 

Nie dotyczy 

 

Termin zawarcia umowy: 

Umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a, ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

 

 Dziękujemy za udział w postępowaniu i złożenie ofert. 
 

                                                                          

 


