
           Katowice, dnia 06.12.2017 r.  

ZP/4889/17

Informacja dotycząca złożonych ofert oraz kwoty, jaką Zamawiający 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Zamawiający  –  Szpital  Murcki  Sp.  z  o.o.  40-749  Katowice,  ul.  Sokołowskiego  2,  działając  zgodnie
z postanowieniami art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz.U.
z 2017  poz.1579)  informuje,  że  w  postępowaniu  prowadzonym  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  pn.:
„Wykonywanie usług pralniczych” wpłynęły 3 oferty.

Jednocześnie Zamawiający informuje,  że na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia zamierza przeznaczyć
kwotę 198 300,00 zł brutto.

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

Nr
oferty

Nazwa oraz adres Wykonawcy
Cena oferty brutto

PLN

Termin
płatności

dni

1

Konsorcjum:
Citonet-Kraków Sp. z o.o.
30-719 Kraków, ul. Gromadzka 52
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.
87-100 Toruń, ul Żółkiewskiego 20/26

175.818,16 30

2

Konsorcjum:
Rawa Wash Sp. z o.o.
60-681 Poznań, ul. Rymarkiewicza 5 A
Vector S.A.
62-030 Luboń, ul. Długa 3

180.559,20
po poprawieniu oczywistej

omyłki rachunkowej –
181.260,18

30

3
Pralmag Serwis Andrzej Ceglarski
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
40-750 Katowice, ul. Tadeusza Boya Żeleńskiego 108 C

172.241,82 30

Wykonawca  w  terminie  3  dni  od  dnia  zamieszczenia  niniejszej  informacji  przekazuje  Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej , o której mowa w art. 24
ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Wykonawcy, którzy należąc do tej samej
grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty lub oferty częściowe mogą przedstawić dowody, że istniejące pomiędzy
nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

  Prezes Zarządu

mgr inż. Krzysztof Zaczek
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