
 

 

 

 

 

Warszawa, dnia 16 stycznia 2020 r. 

 

Rz.273.44.3.2019 

 

Wykonawcy uczestniczący  

w postępowaniu nr US 41/19 

 

 

 

 

działając jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - na usługi 

społeczne  - prowadzonego na zasadach określonych w art. 138o ustawy prawo zamówień 

publicznych i na  podstawie zarządzenia nr 45/17 Rektora-Komendanta z dnia 29 września 2017 r.  

w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień z dziedziny nauki, zamówień z zakresu 

działalności kulturalnej oraz zamówień na usługi społeczne pn.: „Świadczenie usług medycznych 

z zakresu medycyny pracy w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad studentami, 

pracownikami cywilnymi oraz funkcjonariuszami Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, 

częściowo realizowanych w ramach programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój 2014-2020 na 

podstawie umowy nr: POWR.03.05.00-00-Z089/18-00 z dnia 19 czerwca 2019 r., zawartą 

z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, w  podziale na dwie części zamówienia:  

1) I. część: „Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy w zakresie profilaktycznej 

opieki zdrowotnej nad studentami i pracownikami cywilnymi Szkoły Głównej Służby 

Pożarniczej w Warszawie”. 

2) II. część: „Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy w zakresie okresowych 

profilaktycznych badań lekarskich funkcjonariuszy w tym strażaków w służbie kandydackiej 

pełniących służbę w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie”. 

uprzejmie informuję, iż: 

1. w wyznaczonym w tym celu terminie tj. do dnia 16.01.2020 r. do godz. 09: 45 złożono 4 oferty.  

2. W dniu 16.01.2020 r., o godzinie 10: 00 w obecności Komisji przetargowej dokonano otwarcia 

ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu.  

3. Kwota zabezpieczona w budżecie Zamawiającego na realizację zamówienia wynosi:  

I część zamówienia: 89 501,17 zł; 

II część zamówienia: 681 018,00 zł; 
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4. Zestawienie złożonych ofert: 

Lp. Nazwa Wykonawcy Kryterium:  

Cena Oferty 

Termin realizacji 
zamówienia 

I część 

zamówienia  

II część 

zamówienia 

1. Centralny Szpital Kliniczny 
MSWiA 
ul. Wołoska 137 
02-507 Warszawa 

69 775,00 zł 511 340,00 zł do 15 stycznia 2023 r. 

2. Wojskowy Instytut 
Medycyny Lotniczej 
ul. Krasińskiego 54/56 
01-755 Warszawa 

53 520,00 zł 363 840,00 zł do 15 stycznia 2023 r. 

3. Best – Med. Sp. z o.o. Sp. k. 
Al. Jerozolimskie 87 
02-001 Warszawa 

47 770,00 zł 375 715,00 zł do 15 stycznia 2023 r. 

4. CenterMed Warszawa  
Sp. z o.o. 
ul. Waryńskiego 10 a 
00-630 Warszawa 

55 855,00 zł Brak oferty do 15 stycznia 2023 r. 

 


