
ZZ-2380-85/19                                                                                                            Szczecin, dnia 07.08.2019 r.

informacja na stronę internetową

dotyczy: postępowania na usługi społeczne i inne szczególne usługi dla zamówienia publicznego prowadzonego

na podstawie art. 138 o ustawy Prawo zamówień publicznych na „świadczenia usług medycznych

obejmujących badanie osób zatrzymanych zlecanych przez jednostki Policji”

Na podstawie art. 86 ust. 5 uPzp Zamawiający przekazuje informacje z dnia otwarcia ofert tj. z dnia

07.08.2019r. w zakresie: 

części I - dla KPP Choszczno

Nie złożono żadnej oferty.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia wynosi: 18.100,00 zł.

części II - dla KPP Sławno

Nr
oferty

Wykonawca Cena w zł
brutto

Odległość drogowa pomiędzy
placówką medyczną, a siedzibą
Komendy Powiatowej Policji w

Sławnie w km

2 Szpital Powiatowy w Sławnie
ul. I Pułku Ułanów 9
76-100 Sławno
faks: 59 810-63-21
mail: szpital@szpital-slawno.pl

66.800,00 0,5

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia wynosi: 52.380,00 zł

części III - dla KMP Szczecin

Nie złożono żadnej oferty.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia wynosi: 316.800,00 zł

części IV - dla KP Połczyn Zdrój

Nr
oferty

Wykonawca Cena w zł
brutto

Odległość drogowa pomiędzy
placówką medyczną, a siedzibą
Komendy Policji w Połczynie

Zdroju w km

3
Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 5
78-320 Połczyn Zdrój
tel. 94 366-18-07

13.600,00 1,0

1



mail: sekretariat@szpitalpolczyn.pl
         j.wozniak@szpitalpolczyn.pl

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia wynosi: 13.600,00 zł

części V - dla KPP Świdwin

Nr
oferty

Wykonawca Cena w zł
brutto

Odległość drogowa pomiędzy
placówką medyczną, a siedzibą
Komendy Policji w Świdwinie

w km

1 SŁONECZNY PARK Sp. z o.o.
ul. Jana Szmurły 14
97-720 Ciechocinek
tel. 94 36-520-64
maiul: ezmyslowska.slonecznypark@gmail.com

31.000,00 1,5

3 Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 5
78-320 Połczyn Zdrój
tel. 94 366-18-07
mail: sekretariat@szpitalpolczyn.pl
         j.wozniak@szpitalpolczyn.pl

31.000,00 25,0

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia wynosi: 31.000,00 zł

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całego zamówienia wynosi: 431.880,00 zł.

wyk. w 1 egz.
wyk. A.G.
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