
                                                                           Zamość, dnia  21 maja 2018 r.

AG.ZP 3320.35.18

Dotyczy:  informacja  z  otwarcia  ofert  w  ramach  przetargu  nieograniczonego  na
dostawę  aparatu  do  fakoemulsyfikacji  i  witrektomii  tylnej  z  wyposażeniem  dla
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w
Zamościu

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w
Zamościu  ul.  Aleje  Jana  Pawła  II  10,   zgodnie  z  art.  86  ust.  5  przedstawia
informacje z  otwarcia  ofert  złożonych w ramach przetargu nieograniczonego na
dostawę aparatu do fakoemulsyfikacji i witrektomii tylnej z wyposażeniem: 

1. Otwarcie ofert

1. Otwarcie  ofert  nastąpiło  w  dniu  21  maja  2018  r.,  godz.  12:00   
w: Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim  im. Papieża Jana Pawła II adres: Al. Jana
Pawła II 10, 22 – 400 Zamość – pok. 210  

2. Bezpośrednio  przed  otwarciem ofert  zamawiający  podał  kwotę,  jaką  zamierza  przeznaczyć  na
sfinansowanie: 

Dostawy aparatu do fakoemulsyfikacji i witrektomii tylnej z wyposażeniem, w wysokości  324.000,00  zł, w
tym w przypadku dopuszczenia możliwości składania ofert częściowych, kwotę na sfinansowanie:

3. W postępowaniu:
 nie wpłynęła żadna oferta
X     wpłynęły oferty – 2 oferty;

2. Zestawienie ofert

1. Do upływu terminu składania ofert złożone zostały następujące oferty: 
(podać nazwę (firmę)  albo imię  i  nazwisko wykonawcy,  znak identyfikacyjny w przypadku zastosowania  aukcji  elektronicznej  –  jeżeli
dotyczy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania, cenę lub koszt)

1.Optotech Medical Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka Komandytowa, ul. Św. Barbary 18, 
32  –  020  Wieliczka  -  cena  –  307.800,00   zł.,  okres  gwarancji  jakości  aparatu  do  fakoemulsyfikacji  i
witrektomii tylnej –  36  miesięcy; 

2.  Consultronix  Spółka  Akcyjna,  ul.  Przemysłowa  17,  32  –  083  Balice  –  cena  -  258.999,99  zł.,  okres
gwarancji  jakości aparatu do fakoemulsyfikacji i witrektomii tylnej – 49 miesięcy;
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