
oznaczenie sprawy: ZP/382/1/2019 

 

 

Informacja z otwarcia ofert w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego 

oraz ucyfrowienie RTG udzielana zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dania 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

Część 1 dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego  

Numer 

oferty 

Nazwa (firma) i adres 

wykonawcy 
Cena brutto (zł) Termin dostawy 

Wysokość kar 

umownych 

Odroczenie 

terminu 

płatności 
faktury 

UWAGI 

1 

Technet sp. z o.o. 

Ul. Żwirki i Wigury 38 lok 7/8 
26-600 Radom 

494352,99 30 0,1% 30 dni 

Informacja o kwocie, którą Zmawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia 

475 325,76 brutto 
(czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy 

trzysta dwadzieścia pięć złotych 76/100 ) 
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Informacja z otwarcia ofert w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego 

oraz ucyfrowienie RTG udzielana zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dania 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

Część 2 ucyfrowienie RTG 

Numer 

oferty 

Nazwa (firma) i adres 

wykonawcy 
Cena brutto (zł) Termin dostawy 

Wysokość kar 

umownych 

Odroczenie 

terminu 

płatności 
faktury 

UWAGI 

2 

Konrola.pl s.c. Tomasz Denys i 

Grzegorz Szumiński  
Ul. Inowrocławska 5/129 

91-020 Łódź 

246834,91 10 dni 0,1% 30 dni 

Informacja o kwocie, którą Zmawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia 

249999,48 brutto 
(dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy 

dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć 
złotych 48/100 ) 
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Informacja z otwarcia ofert w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego 

oraz ucyfrowienie RTG udzielana zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dania 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

Część 3 dostawa i wdrożenie specjalistycznego oprogramowania medycznego 

Numer 

oferty 

Nazwa (firma) i adres 

wykonawcy 
Cena brutto (zł) Termin dostawy 

Wysokość kar 

umownych 

Odroczenie 

terminu 

płatności 
faktury 

UWAGI 

3 

Techni.com Wojciech 

Beczkowski 
Ul. Dubois 35/78 

95-100 Zgierz 

299124,20 10 1% 30 dni 

Informacja o kwocie, którą Zmawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia 

320 763,09 brutto 
(trzysta dwadzieścia tysięcy siedemset 

sześćdziesiąt trzy złote 09/100 ) 

 

 


