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INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawy o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych                                             
na podstawie art. 11 ust. 8 na zadanie pn.: „Dostawa urządzeń medycznych do Wypożyczalni Sprzętu                                                                         
Wspomagającego i Pielęgnacyjnego, działającej w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”                                           
w Szczecinie przy ul. Kruczej 17.” 
 
Zamawiający informuje, iż przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pn. 
„Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin” współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa Oś priorytetowa RPZP.07.00.00 Włączenie 
społeczne, Działanie 07.06.00 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. 

Zamawiający, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień                                                     
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, udziela informacji, o których 
mowa w art. 86 ust. 3 – 4 ustawy, w niżej opisanym zakresie. 
 
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia: 

431 705 zł 
2. Informacje dotyczące nazwy firmy i adresu Wykonawcy, terminu wykonania przedmiotu 

zamówienia, warunków płatności, ceny, przedłużonego okresu gwarancji i rękojmi oraz wysokość 
kary umownej za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia: 
 

Nr 
oferty 

Nazwa firmy 
i adres Wykonawcy 

Termin 
wykonania 

Warunki 
płatności 

KRYTERIA OCENY OFERT 

Cena [zł] 
gwarancja 
i rękojmia 

kary 
umowne 

 
1 

MEDUS Sp. z o.o. 
ul. 1 Maja 8e 

57 – 200 Ząbkowice Śląskie 

Zgodnie 
SIWZ 

Zgodnie 
SIWZ 

431 628,00 
 

 
36 

miesięcy 
0,5 % 

 

 
2 

MEDEIR Przemysław Fila 
ul. Ochla – Niedźwiedzia 8 

66 – 006 Zielona Góra 

Zgodnie 
SIWZ 

Zgodnie 
SIWZ 

 
366 789,66 

 

 
36 

miesięcy 

 
0,3 % 

 

 
3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 

pkt 23 ustawy, Wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie 
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. 
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z 
oświadczeniem, dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 
Powyższe dowody, w przypadku składania oferty wspólnej, składa każdy z Wykonawców 
składających ofertę wspólną. 
Oświadczenie(a), należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 
W załączeniu przykładowy wzór oświadczenia. 


