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INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 
 

Zamawiający powiadamia że w postępowaniu w procedurze zapytania ofertowego, 
bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), na usługę przewozu (transportu) osób (pielęgniarek 
lub/i lekarzy) wykonujących usługi świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej znak 
sprawy: BSU/22/2022, w dniu 27.05.2022 r. o godzinie 09:30 dokonano otwarcia ofert 
złożonych w formie elektronicznej. 
 

Oferty złożyli nw. Wykonawcy i zaoferowali następujące ceny za wykonanie: usługi  
przewozu (transportu) osób (pielęgniarek lub/i lekarzy) wykonujących usługi świadczenia 
nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej: 

 
Oferta nr 1  - Falck Medycyna Sp. z o.o., ul. Jana Olbrachta 94, 01-102 Warszawa, 

  1)   Stawka za miesiąc wykonywania usługi netto: 69 600,00 zł 
     2)   Stawka za miesiąc wykonywania usługi brutto: 69 600,00 zł 
     3)   Cena (wartość) oferty netto za cały okres realizacji umowy: 7 miesięcy (okres realizacji 

      usługi)  x stawka za miesiąc świadczenia usługi netto (zgodnie z pkt 2) = 487 200,00 zł netto. 
     4)   Cena (wartość) oferty brutto za cały okres realizacji umowy: cena (wartość) oferty 

      netto (zgodnie z pkt 4) + podatek od towarów i usług zgodnie ze stawką zw.= 
      487 200,00 zł brutto   
      (słownie: czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście złotych  00/100 gr.) 

 
Oferta nr 2 – Petra Medica Sp. z o.o. , ul. Grochowska 166, 04-329 Warszawa,  
         1)   Stawka za miesiąc wykonywania usługi netto: 4 800,00 zł 
         2)   Stawka za miesiąc wykonywania usługi brutto: 4 800,00 zł 
         3)  Cena (wartość) oferty netto za cały okres realizacji umowy: 7 miesięcy (okres realizacji 
                usługi) x stawka za miesiąc świadczenia usługi netto (zgodnie z pkt 2) = 33 600,00 zł netto. 
          4)  Cena (wartość) oferty brutto za cały okres realizacji umowy: cena (wartość) oferty netto 
                (zgodnie z pkt 4) + podatek od towarów i usług zgodnie ze stawką zw.= 33 600,00 zł brutto 
                 (słownie: trzydzieści trzy tysiące sześćset złotych 00/100 gr.) 
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