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WSZYSCY 
 
 
dotyczy: informacji z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na Wymianę 
dźwigu osobowego w budynku Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie”  
w Zakopanem 
 
 

Działając w oparciu o art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1986 ze zm. ), uprzejmie informuję, że w terminie 
składania ofert tj. do dnia 27.08.2019 r. godz. 9.30 wpłynęły następujące oferty: 

1. Krakdźwig Sp. z o.o. 
Ul. Ciepłownicza 54 
31-574 Kraków 

cena netto za całość robót: 199 186,99 zł 
podatek VAT 23% tj. 45 813,01 zł 
cena brutto za całość dostawy: 245 000,00 zł 
termin realizacji zamówienia: do 12 tygodni od podpisania umowy. 
Termin gwarancji: 36 miesięcy 
Termin płatności faktury: 30 dni 

2. Liftprojekt Inżynieria Dźwigowa Paweł Rafalik 
Kalinowo 86 
07-300 Ostrów Mazowiecka 

cena netto za całość robót: 199 024,30 zł 
podatek VAT 23% tj. 45 775,70 zł 
cena brutto za całość dostawy: 244 800,00 zł 
termin realizacji zamówienia: do 12 tygodni od podpisania umowy. 
Termin gwarancji: 36 miesięcy 
Termin płatności faktury: 30 dni 

3. Lift Engineering Wojciech Bigas 
Ul. Papieża J.P.II 12m 
18-300 Zambrów 

cena netto za całość robót: 191 869,92 zł 
podatek VAT 23% tj. 44 130,08 zł 
cena brutto za całość dostawy: 236 000,00 zł 
termin realizacji zamówienia: do 15 tygodni od podpisania umowy. 
Termin gwarancji: 60 miesięcy 
Termin płatności faktury: 30 dni 
 
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego 
zamówienia wynosi: 245 007,40 zł brutto. 
 
Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 24 ust.11 ustawy Prawo zamówień publicznych 
Wykonawca w terminie 3 dni o dnia zamieszczenia na stronie internetowej ww. informacji z 
otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg załącznika nr 8 do siwz).  

 
 
 
Dyrektor 
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