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ZP 5/2018/CRW 
 

Informacja z otwarcia ofert 
z dnia 6 kwietnia 2018 r. 

 

dotyczącego zadania pn.:  
Usługa w zakresie przeprowadzenia zajęć realizowanych wspólnie z pracodawcami 
świadczącymi usługi w jednym bądź we wszystkich wymienionych zakresach: dietetyka, zdrowie 
publiczne, fizjoterapia, położnictwo, ratownictwo medyczne oraz udostępnienie 
placówki/zakładu/instytucji do realizacji ww. zajęć.  
 
1. Do upływu terminu składania ofert tj. do 6 kwietnia 2018 r. do godz. 10:30 wpłynęły 3 oferty. 
2. W dniu 6 kwietnia 2018 r. o godzinie 11:00 dokonano otwarcia złożonych ofert, odczytano nazwy  

i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie. 
3. Przekazano informację o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia  

w wysokości: 172 800,00 zł, w tym cz. I- VIII na każdą po 21 600,00 zł. 
4. Ofertę złożyły następujące podmioty: 

 
1. EDU-IT Augustyn, Niedbała, Pieprzycki Sp.j., Hetmańska 62/3, 35-078 Rzeszów, 
- kwota brutto za część V przedmiotu zamówienia: 21 492,00 zł. 
 
2. Centrum Medyczne Medyk Sp. z o.o. Sp. k., ul. Szopena 1, 35-055 Rzeszów, 
- kwota brutto za część I przedmiotu zamówienia: 20 520,00 zł, 
- kwota brutto za część II przedmiotu zamówienia: 20 520,00 zł, 
- kwota brutto za część III przedmiotu zamówienia: 20 520,00 zł, 
- kwota brutto za część IV przedmiotu zamówienia: 20 520,00 zł, 
- kwota brutto za część V przedmiotu zamówienia: 20 520,00 zł, 
- kwota brutto za część VI przedmiotu zamówienia: 20 520,00 zł, 
- kwota brutto za część VII przedmiotu zamówienia: 20 520,00 zł, 
- kwota brutto za część VIII przedmiotu zamówienia: 20 520,00 zł. 
 
3. SZKOL-MED Jacek Rusin, ul. Złocista 2, 35-213 Rzeszów, 
- kwota brutto za część I przedmiotu zamówienia: 21 600,00 zł, 
- kwota brutto za część II przedmiotu zamówienia: 21 600,00 zł, 
- kwota brutto za część V przedmiotu zamówienia: 21 600,00 zł, 
 

 
Pozostałe tj. termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności wg wytycznych 
Zamawiającego. 
 
 
 
 
 
 
 


