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Informacja z otwarcia ofert 

 
Poznań, dnia  20 kwietnia 2020 roku  

Oznaczenie sprawy: PN – 12/20 

 

 

Dz.Z.P.12/20/20 

 

 

Uczestnicy postępowania 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej  równowartości kwoty określonej w 

przepisach wykonawczych wydanych na podstawie zapisu art. 11, ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo 

zamówień publicznych -    na dostawę i montaż urządzenia do jonizacji srebrem ciepłej wody użytkowej w GPSK wraz z 

obsługą serwisową, monitoringiem i konserwacją w/w urządzenia oraz wykonaniem badań mikrobiologicznych wody. 

 

 

W imieniu Zamawiającego, Ginekologiczno – Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Polna 33 zgodnie z dyspozycją art. 86, ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) przekazuję informację z publicznej sesji otwarcia ofert złożonych w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż urządzenia do jonizacji srebrem ciepłej wody 

użytkowej w GPSK wraz z obsługą serwisową, monitoringiem i konserwacją w/w urządzenia oraz wykonaniem badań 

mikrobiologicznych wody. 

 

 

Data i godzina otwarcia ofert: 20 kwietnia  2020 roku, godz. 09:30 

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert została podana kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia:  300 000,00 zł. 

 

W terminie wyznaczonym na składanie ofert, tj.: do dnia  20 kwietnia 2020 roku, godz. 09:30 zostały złożone oferty: 

 

1. Blue Fifty Polska Sp. z o.o., ul. Łukasiewicza 10, 31 – 429 Kraków  

                Cena oferty brutto dla zamówienia podstawowego: 289 788,00 zł. 

 Cena oferty brutto wraz z opcją ilości badań wody max. w 60 punktach: 304 548,00 zł. 

 Okres gwarancji na oferowane urządzenie: 84 miesiące 

 

2. TechCleans Sp. z o.o., ul. Bogusławskiego 22, 64 – 140 Włoszakowice  

Cena oferty brutto dla zamówienia podstawowego: 118 572,00 zł. 

Cena oferty brutto wraz z opcja ilości badań wody max. w 60 punktach: 129 642,00 zł. 

Okres gwarancji na oferowane urządzenie: 60 miesięcy. 
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