BZP/38/383/99/15

Jastrzębie – Zdrój, 29 czerwca 2015 roku
Do wszystkich uczestników postępowania

Dotyczy: zamówienia publicznego o wartości do 30.000 euro na: „Usługa polegająca na naprawach
drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i kopiarek będących na wyposażeniu Szpitala” BZP/38/38337/15.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju informuje, że
na podstawie obowiązującego u Zamawiającego Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie
przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, Zamawiający wybrał ofertę
najkorzystniejszą na podstawie kryterium „Cena” - 100%

PRINTER S.C. Antoni Zelner, Jan Kumorek
ul. Katowicka 24
44-335 Jastrzębie - Zdrój
Netto: 15.000,00 PLN, Brutto: 18.450,00 PLN

Cena jedn. brutto za usługę wraz
z częściami i materiałami
eksploatacyjnymi

Lp.

Nazwa asortymentu

1.
2.
3.

Naprawa zespołu transportu papieru (bez wymiany części)
Naprawa zespołu transportu papieru (z wymianą rolek i separatorów
Naprawa zespołu głowicy drukującej (drukarki atramentowe i igłowe)
Naprawa zespołu grzejnego (wymiana folii, rolki dociskowej) - dotyczy
drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych laserowych
Demontaż, czyszczenie, regulacja lasera - dotyczy drukarek i urządzeń
wielofunkcyjnych laserowych
Demontaż, czyszczenie optyki skanera – dotyczy urządzeń wielofunkcyjnych
Przeglądy okresowe i konserwacja kopiarek
Wymiana bębna OPC (dotyczy tylko kopiarek)
Wymiana listwy bębna (dotyczy tylko kopiarek)
Wymiana developera (dotyczy tylko kopiarek)
Wymiana elektrody transferowej
Wymiana kabla USB A-B (w tym kabel do 3m)
Dojazd lub transport urządzenia
Inne naprawy – kwota/h

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

24,60
61,50
61,50
221,40
110,70
61,50
110,70
270,60
110,70
184,50
147,60
36,90
12,30
24,60

Umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, Zamawiający podpisze w terminie
określonym w regulaminie udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30.000 euro - załącznik nr 1 do zarządzenia nr 75/2014 z dnia 09.06.2014 r.
Dyrektora WSSz nr 2 w Jastrzębiu- Zdroju.
Z poważaniem

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju, Aleja Jana Pawła II 7, 44 - 330 Jastrzębie – Zdrój
tel. 32 47 84 200, fax. 32 74 84 506, e-mail:szpital@wss2.pl, www.wss2.pl

