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Olsztyn, dnia 04.04.2019r. 

 

Do wszystkich zainteresowanych 

Wykonawców  

 

 

Dotyczy: postępowania znak: ZP.2.2019 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego zgodnie z przepisami art. 39-46 ustawy o wartości szacunkowej przekraczającej kwoty 

określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 pn: dostawa sprzętu elektronicznego 

oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. Medyk początkiem twojej kariery 

zawodowej. 

 

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp  

 

 Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz.U.2018.1986 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” informuje, że: 

I. Przedmiot zamówienia składa się z czterech części: 

1. Część 1 - sprzęt elektroniczny; 

2. Część 2 - pomoce naukowe; 

3. Część 3 - wolnostojący unit do profilaktyki; 

4. Część 4 - oae, abr, assr i audiometr; 

II. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia:  

1. Część 1 - kwotę brutto: 40.510 zł, 

2. Część 2 - kwotę brutto: 90.660 zł, 

3. Część 3 - kwotę brutto: 27.400 zł,  

4. Część 4 - kwotę brutto: 78.489 zł, 

III. Warunki płatności były określone dla wszystkich Wykonawców w SIWZ - Wykonawcy zaakceptowali warunki 

płatności określone we wzorze umowy.  

IV. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia dotyczy wszystkich części od dnia podpisania umowy do 

21.02.2020r. z tym, że: 

1) Część 1,3,4 - maksymalnie do 20.05.2019r.  

2) część 2 - pomoce naukowe:  

a) poz. I-V, VIII lp. 2, X,XI załącznika 5 do SIWZ - do 20.05.2019r./ poz. VI, VII lp. 1,2, poz. VIII, IX  

załącznika nr 5 do SIWZ do 20.05.2019r. 

b) poz VI, VII lp. 1,2, VIII, IX załącznika nr 5 do SIWZ do 21.02.2020r. 

 

V. Oferty złożyły następujące firmy: 

1. Część 1 - sprzęt elektroniczny:  
1.) Oferta nr 1 – 13 p Sp. z o. o Miedzyleska 2-4 10-514 Wrocław, oferta złożona w dniu 2019-03-29 

godz 13.05 

a) oferowana cena za wykonanie zamówienia brutto wynosi: 44722,80 zł,  

b) oferowany okres przedłużenia gwarancji na dostarczone urządzenia w stosunku do minimalnego 

okresu (terminu) gwarancji wskazanego w tabeli 1 załącznika nr 5 do SIWZ - 24 miesiące 

1) Oferta nr 2 – Victores Prawo i zamoówienia Publiczne Kamil Kwiatosiński Ostrówek 113 98-

311, oferta złożona w dniu 2019-04-01. godz. 10.20: 
a) oferowana cena za wykonanie zamówienia brutto wynosi: 45780,60 zł,  

b) oferowany okres przedłużenia gwarancji na dostarczone urządzenia w stosunku do minimalnego 

okresu (terminu) gwarancji wskazanego w tabeli 1 załącznika nr 5 do SIWZ - 0 miesiące 

2) Oferta nr 3 – KNS Przemysław Wielgo Młoda 52 25-619 Kielce, oferta złożona w dniu 2019-04-03. 

godz. 14:00: 
a) oferowana cena za wykonanie zamówienia brutto wynosi: 36015,70 zł,  

b) oferowany okres przedłużenia gwarancji na dostarczone urządzenia w stosunku do minimalnego 

okresu (terminu) gwarancji wskazanego w tabeli 1 załącznika nr 5 do SIWZ - 24 miesiące 




