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Informacja z otwarcia ofert

Dom  Pomocy  Społecznej  w  Brańszczyku,  ul.  Jana  Pawła  II  65,  07-221  Brańszczyk  dziękuje
wszystkim Wykonawcom za przygotowanie i złożenie ofert w prowadzonym postępowaniu w trybie
przetargu nieograniczonego, pod nazwą: ,,Dostawa środków ochrony osobistej, środków myjących
i dezynfekujacych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku"        

Zgodnie z art.86 ust. 5 Pzp (Dz. U. z 2019r. poz.1843 z późn. zm), Zamawiający podaje kwotę
przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia wynikającą z oszacowania przedmiotu zamówienia:
zł. brutto 152 477,74 zł.

Zamawiający informuje, że w w/w postępowaniu zostało złożonych  6 ofert, są to oferty firm:

Nr 
oferty

Nazwa ( firma) lub nazwisko oraz adres 
( siedziba) Wykonawcy

Cena brutto złożonej
oferty w złotych

Termin
wykonania
zamówienia

1. P.H.U. ,,MOTOKASIA" Katarzyna Turowska, Karolina 
Mendak, Bursaki 19,  Lublin.

85 940,70  10 dni

2. AGAPIT , 10-302 Olsztyn, 
ul. M. Zientary – Malewskiej 26

Oferta niekompletna, niezgodna z
SIWZ

3. P.H.U. JONAR Iwona Ziółkowska, Karolino 21a, 05-140 
Serock

88 235,91 7 dni

4. Jakub Witkowski, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa 122 759,50 13 dni
5. Krynica Witamin, ul. Matyldy 35, 03-606 Warszawa Oferta niekompletna, niezgodna z

SIWZ
6. ,,Janex" Jakub Jankowski, 05-827 Grodzisk maz. 

ul. 3Maja 21G
90 953,33  1 dzień

1. Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa  w  art.  86  ust.  5  („z  otwarcia  ofert”),  przekazują  Zamawiającemu  oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 1 pkt 23 zgodnie z treścią załącznika nr 5 do SIWZ.
2. Zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 1 Pzp żąda od Wykonawców, którzy złożyli kompletne oferty
złożenia  dokumentów  potwierdzających  spełnianie  wymagań  zawartych  w  wytycznych
Ministerstwa  Zdrowia  zamieszczonych  na  stronie  https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-
dotyczace-produktow-wykorzystywanych-podczas-zwalczania-covid-19,  oraz  dokładnego  opisu
i informacji  o  zaoferowanych produktach.  Jeśli  Wykonawca proponuje  produkt  równoważny do
zamawianego,  jest  zobowiązany  wykazać,  że  oferowany  produkt  jest  porównywalny  do
zamawianego oraz posiada dodatkowo lepsze cechy i właściwości.  Komplet dokumentów należy
złożyć w formie pisemnej  w siedzibie Zamawiającego zgodnie z zapisami  zawartymi w rozdziale
VII  SIWZ  do  dnia  04.11.2020r.  do  godz.  10:00.  Jeśli  do  tego  terminu  nie  zostaną  złożone
kompletne dokumenty Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy jako niezgodną z SIWZ.

 
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej

w Brańszczyku
mgr Jan Mroczkowski
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