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Informacja z otwarcia ofert 

 
Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1843; z późn. zm. ), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przekazuje 
następujące informacje dotycz ące: 

1. Kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 

kwota brutto: 3 312 243,63 zł 

2. Firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania 
zamówienia, warunków płatności: 

 

Nr Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Cena oferty  Termin 
wykonania 

Warunki 
płatno ści 

1 Konsorcjum firm:  

Impel System Sp. z o.o.  

Impel Facility Services Sp. z o.o.,  

Hospital Service ”Company” Sp. z 
o.o. Sp.K. 

ARS Medica Sp. z o.o.  

 

ul. Ślężna 118,  

53-111 Wrocław  

Miesi ęczne wynagrodzenie  za 
świadczone usługi: 
 
Cena netto: 81 083,00 zł 
 
Podatek 23% VAT: 3729,00 zł 
Podatek ZW VAT: 0 zł 
 
Cena brutto: 84 812,00 zł 

 

Cena netto za cały okres  
świadczenia usługi :  

2 918 988,00 zł 

podatek VAT 23% tj. 
134 244,00 zł 

Podatek ZW VAT: 0 zł 

 

Cena brutto  za cały okres  
świadczenia usługi:  

3 053 232,00 zł 

od 01.04.2021  

do 31.03.2024 

 

  

30 dni 

 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 
internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje 
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy (wg załącznika nr 12 do siwz). Wraz ze 
złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą 
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 


