Numer referencyjny nadany sprawie przez Zama wiającego: DO/DZ-381-1-117/19
Gliwice dn. 22.07.2019 r.
INFORMACJA
przekazana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.07.2019 r. pod
numerem 573199-N-2019 na sukcesywne opakowań jednorazowych dla potrzeb bufetu i bistro oraz kubków jednorazowych dla pacjentów Centrum OnkologiiInstytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach

Numer
oferty

1

2

3

Cena

Termin wykonania
zamówienia

Okres gwarancji

Warunki płatności

w zakresie zadania nr 1:
590 752,64 zł brutto
w zakresie zadania nr 2:
6 457,50 zł brutto

zgodnie z SIWZ

nie dotyczy

zgodnie z SIWZ

w zakresie zadania nr 1:
280 558,04 zł brutto
w zakresie zadania nr 2:
2 177,10 zł brutto

zgodnie z SIWZ

nie dotyczy

zgodnie z SIWZ

w zakresie zadania nr 2:
13 867,50 zł brutto

zgodnie z SIWZ

nie dotyczy

zgodnie z SIWZ

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy, który złożył
ofertę w terminie
Intermal Opakowania Sp. J. Marcin Malewski, Ewelina Malewska
ul. Inwestycyjna 10, 41-208 Sosnowiec

WOPAK Kozieł, Jurczyk Spółka Jawna
ul. Kazimierza Wielkiego 1A, 43-300 Bielsko-Biała
Michał Owczarek Consulting
ul. Dworcowa 15 nr 6, 41-600 Świętochłowice

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowania zamówienia:
Numer
części / zadania

Określenie przedmiotu zamówienia
części / zadania

Kwota brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia

1

opakowania jednorazowe dla potrzeb bufetu i bistro

540 000,00 zł brutto

2

kubki jednorazowe dla pacjentów

3 321,00 zł brutto

UWAGA: Zamawiający przypomina, ze zgodnie z art. 24 ust. 11 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1986 ze zm.) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, należy złożyć OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU
PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ - wzór stanowi załącznik do niniejszej informacji.
,j
Wykonawcy nie są zobowiązani do złożenia ww. oświadczenia w przypadku, gdy w postępowaniu została złożona tylko jedna

■
bhni

ĄpiieszĄ \Sorychta
(podpis Przewodniczącego.

(podpis osoby sporządzającej informację)
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