
Do wszystkich zainteresowanych 
 
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 
 
dot. postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn. wykonywanie usług pralniczych oraz dzierżawa bielizny i pościeli 
szpitalnej na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotej w Łeczycy 

 
Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego pn. wykonywanie usług pralniczych oraz dzierżawa bielizny i pościeli 
szpitalnej na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotej w Łeczycy, prowadzonym w formie przetargu 
nieograniczonego, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz. 1986 z póżn. zm.) zawiadamia: 

1. otwarcie ofert w odbyło się w dniu 10.10.2019r.. o godz. 12.30 w Zespole Opieki Zdrowotnej 
w Łęczycy przy ul. Zachodnia 6, 99-100 Łęczyca, pok. 24; 

2. kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości  zamówienia wynosi 
brutto: 518 000,00-zł 

3. do wyznaczonego terminu składania ofert oferty złożyli następujący wykonawcy: 
 

Nr 
oferty Wykonawca 

Cena brutto 
 
 
 

[zł] 

Termin 
płatności 

 
 

[dni] 

Wyposażenie  
techniczne pralni 

 
 

[pkt] 

1 

Konsorcjum:  
Citonet - Łódź Sp. z o.o.,  
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych  S.A.,  
Citonet - Bydgoszcz Sp. z o.o. 
 
Siedziba Lidera: 

ul. Świętojańska 5/9 
93-493  Łódź 

1 313 861,76 60 
punktacja zostanie 

przyznana po ocenie ofert 

2 
HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE  Sp. z o.o. 
ul Bojanowska 2A 
09-200  Sierpc 

620 279,64 120 
punktacja zostanie 

przyznana po ocenie ofert 

 
Termin wykonania zamówienia: nie dotyczy 
Okres gwarancji: nie dotyczy 

 
Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 24 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U.  z 2018r., poz. 1986) Wykonawca w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem 
oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 
 

Dyrektor 
Zespołu Opieki zdrowotnej w Łęczycy 

 
 
 
Łęczyca, dnia  11.10.2019r. 
 


