Informacja z otwarcia ofert z dnia 26.09.2016 godz. 10:15 - oznaczenie sprawy ZP/113/2016 – Usługa prania bielizny szpitalnej dla ICZMP”
Numer
oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

Termin wykonania zamówienia

w PLN

Warunki płatności

Zamówienie będzie realizowane w terminie 5 miesięcy od
dnia zawarcia umowy.

1

Konsorcjum w składzie:
Lider Konsorcjum:
Toruńskie Zakłady Materiałów
Opatrunkowych S. A.
ul. Żółkiewskiego 20/26
87-100 Toruń
Członek Konsorcjum:
Citonet – Łódź Sp. z o. o.
ul. Świętojańska 5/9
93-493 Łódź
Członek Konsorcjum
Citonet – Bydgoszcz S. A.
ul. Wyścigowa 7
85-740 Bydgoszcz
Członek Konsorcjum
Citonet – Warszawa Sp. z o. o.
ul. Żółkiewskiego 20/26
87-100 Toruń

304 187,11

Zamawiający ma prawo zlecić Wykonawcy wykonanie
usługi interwencyjnej. W przypadku zlecenia wykonania
usługi interwencyjnej, w szczególności w przypadku awarii
bądź wystąpienia innych uzasadnionych okoliczności,
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia czystej bielizny
do
komórki
organizacyjnej
Instytutu
CZMP,
przy
zastosowaniu wymaganej technologii i przestrzeganiu
obowiązujących norm prawnych w czasie nie dłuższym niż
8 godzin od momentu odbioru bielizny brudnej z danej
komórki organizacyjnej Instytutu CZMP.
Czas wykonania usługi interwencyjnej obejmuje sumę
czasów potrzebnych na:
a.
b.
c.
d.

odbiór bielizny z komórki organizacyjnej ICZMP
dojazd do zamawiającego po odbiór brudnej bielizny,
przejazd z brudną bielizną do pralni
wykonanie usługi (pranie z dezynfekcją, suszenie,
maglowanie lub inne wykończenie)
e. dojazd do zamawiającego z bielizną czystą
f. dostarczenie bielizny czystej do danej komórki
organizacyjnej ICZMP

Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na
konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
VAT.
W przypadku przekroczenia terminu płatności,
Wykonawca:
ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za
opóźnienie,

Zamówienie będzie realizowane w terminie 5 miesięcy od
dnia zawarcia umowy.

2

PPHU A`TU Service S. C.
Edward Kochanek, Aleksandra
Woyton-Kochanek
ul. Urocza 1
95-020 Andrespol

219 413,66

Zamawiający ma prawo zlecić Wykonawcy wykonanie
usługi interwencyjnej. W przypadku zlecenia wykonania
usługi interwencyjnej, w szczególności w przypadku awarii
bądź wystąpienia innych uzasadnionych okoliczności,
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia czystej bielizny
do
komórki
organizacyjnej
Instytutu
CZMP,
przy
zastosowaniu wymaganej technologii i przestrzeganiu
obowiązujących norm prawnych w czasie nie dłuższym niż 6
godzin od momentu odbioru bielizny brudnej z danej
komórki organizacyjnej Instytutu CZMP.
Czas wykonania usługi interwencyjnej obejmuje sumę
czasów potrzebnych na:
a.
b.
c.
d.

odbiór bielizny z komórki organizacyjnej ICZMP
dojazd do zamawiającego po odbiór brudnej bielizny,
przejazd z brudną bielizną do pralni
wykonanie usługi (pranie z dezynfekcją, suszenie,
maglowanie lub inne wykończenie)
e. dojazd do zamawiającego z bielizną czystą
f. dostarczenie bielizny czystej do danej komórki
organizacyjnej ICZMP

Kwota brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 285 487,07 PLN

Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na
konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
VAT.
W przypadku przekroczenia terminu płatności,
Wykonawca:
ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za
opóźnienie,

