Do wszystkich zainteresowanych
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, czyli poniżej 221.000 euro na dostawę
ambulansu typu "C" z zabudową medyczną oraz wyposażeniem medycznym.
Nr sprawy: ZP.330.1.2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający
zamieszcza na stronie internetowej następujące informacje:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

W terminie składania ofert, czyli do dnia 25.04.2019r. do godziny 09.00 do Sekretariatu Samodzielnej
Publicznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp. wpłynęła 1 (jedna)
oferta.
Otwarcie ofert odbyło się w Sekretariacie Zamawiającego przy ul. Kazimierza Wielkiego 7
w Gorzowie Wlkp. w tym samym dniu o godzinie 09:15.
Termin wykonania zamówienia (określony przez Zamawiającego): do 80 dni od dnia podpisania
umowy przez obie strony.
Warunki płatności (określony przez Zamawiającego): do 30 dni od daty otrzymania faktury VAT i po
spełnieniu przez Wykonawcę wszystkich warunków umowy.
Okres gwarancji: oferowany w ofercie okres gwarancji podano w tabeli poniżej.
Zamówienie nie zostało podzielone na części.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert podano kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia w wysokości: 591.737,40 zł brutto.
Zamawiający przyjął następujące kryteria oceny ofert:
A. Cena ofertowa brutto: 50%
B. Ocena parametrów techniczno-użytkowych: 40%.
C. Okres gwarancji: 10%.
Podczas otwarcia ofert podano nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy który złożył ofertę w terminie,
a także informację dotyczącą zaoferowanej ceny i zaoferowanego okresu gwarancji.
ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT
Numer
oferty

Nazwa (firma) i adres
Wykonawcy

Paramedica Polska
Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Żołny 11
02-815 Warszawa

01

Cena brutto oferty
(zł)

619.804,08 zł

Oferowany okres gwarancji

Gwarancja mechaniczna na pojazd bazowy (min.
24 miesiące, max. 36 miesięcy, bez limitu
kilometrów): 24 miesiące
Gwarancja na powłoki lakiernicze ambulansu –
(min. 24 miesiące, max. 72 miesięcy):
24 miesiące
Gwarancja na zabudowę medyczną (min. 24
miesiące, max. 36 miesięcy): 24 miesiące
Gwarancja na perforację korozyjną elementów
nadwozia (min. 84 m-ce): 144 miesięcy
Gwarancja na wyposażenie medyczne (min. 36
miesięcy): 36 miesięcy

10. Informację z otwarcia ofert sporządziła: Edyta Mazurkiewicz - sekretarz komisji przetargowej.
Pismo zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego: www.ratmed-gorzow.pl (zakładka:
zamówienia publiczne) w dniu 25 kwietnia 2019r.

