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WSZYSCY 
 

 
dotyczy: informacji z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na  dostawę, 
instalację i uruchomienie sprzętu komputerowego, sieciowego i oprogramowania  na 
potrzeby 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 2019 r. poz.1843 ), uprzejmie informuję, że w terminie składania ofert tj. 
do dnia 12.05.2020 r. godz. 10.00 wpłynęły następujące oferty: 
 

PAKIET NR 1: 

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego 
zamówienia wynosi: 870 384,90 zł brutto. 
 

AB Systems Sp. z o.o. 
Ul. Płk Dąbka 8 
30-732 Kraków 
cena netto za całość dostawy: 647 700,00 zł 
podatek VAT 23% tj. 148 971,00 zł 
cena brutto za całość dostawy: 796 671,00 zł 
termin dostawy: do 1 miesiąca od daty podpisania umowy  
okres gwarancji: 36 miesięcy 
termin płatności faktury: 30 dni 
 

PAKIET NR 2: 

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego 
zamówienia wynosi: 26 167,66 zł brutto. 
 

1. ANMARO Sp. z o.o. 
    Ul. Na Skały 1b 
35-321 Rzeszów  
cena netto za całość dostawy: 16 030,00 zł 
podatek VAT 23% tj. 3 686,90 zł 
cena brutto za całość dostawy: 19 716,90 zł 
termin dostawy: do 1 miesiąca od daty podpisania umowy. 
okres gwarancji: 60 miesięcy  
termin płatności faktury: 30 dni 
 

2. AB Systems Sp. z o.o. 
Ul. Płk Dąbka 8 
30-732 Kraków 
cena netto za całość dostawy: 24 860,00 zł 
podatek VAT 23% tj. 5 717,80 zł 
cena brutto za całość dostawy: 30 577,80 zł 
termin dostawy: do 1 miesiąca od daty podpisania umowy  
okres gwarancji: 36 miesięcy 
termin płatności faktury: 30 dni 
 

 

 



 
 
 
PAKIET NR 3: 

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia 
wynosi: 41 820,00 zł brutto. 
 

AB Systems Sp. z o.o. 
Ul. Płk Dąbka 8 
30-732 Kraków 
cena netto za całość dostawy: 30 890,00 zł 
podatek VAT 23% tj. 7 104,70 zł 
cena brutto za całość dostawy: 37 994,70 zł 
termin dostawy: do 1 miesiąca od daty podpisania umowy  
termin płatności faktury: 30 dni 
 
 

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 24 ust.11 ustawy Prawo zamówień publicznych 
Wykonawca w terminie 3 dni o dnia przekazania ww. informacji z otwarcia ofert, przekazuje 
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej (wg załącznika nr 4 do siwz). 
 
 

Dyrektor 
Prof. dr hab. med. Marcin Zieliński 
 

 


