
 

 
 
 

 
 
 

 
Znak postępowania A.I.271.1.10.2022 

 

 

Kraków, 30 sierpnia 2022 r. 

 

Dotyczy: Świadczenie usług informatycznych oraz serwisowania i naprawy sprzętu komputerowego w Małopolskim Szpitalu 

Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym im. Prof. Bogusława Frańczuka. 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

  

 

1. Zamawiający: Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka z siedzibą 

w Krakowie, Al. Modrzewiowa 22. 

 
2. Nazwa, adres Wykonawców, którzy złożyli oferty, warunki realizacji: 

 

1) EUROKONTAKT SP. Z O.O. 

OS. ZŁOTEGO WIEKU 34/61 

31-618 Kraków 

 kwota ryczałtowa za 1 miesiąc świadczenia usługi wynosi: 18 250,00 PLN; 

 wynagrodzenie za realizację całego przedmiotu zamówienia (12 x cena ryczałtowa za jeden miesiąc) wynosi  

219 000,00 PLN; 

 stawka podatku VAT: 23 %; 

 dodatkowe doświadczenie zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za 

świadczenie usług na terenie placówki (obsługa stacjonarna, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia): 

 1 osoba:  

0 miesięczne dodatkowe doświadczenie w obsłudze systemów / oprogramowania Optimed oraz Pergamon 

oraz Infomedica oraz Medicad oraz UEOS (e-PLOZ); 

0 miesięczne dodatkowe doświadczenia w obsłudze systemów / oprogramowania Płatnik oraz System 

Centralnego Monitorowania BENEVISION CMS oraz System raportowania As-Pro (Mitel) oraz Veeam; 

 2 osoba:  

0 miesięczne dodatkowe doświadczenie w obsłudze systemów / oprogramowania Optimed oraz Pergamon 

oraz Infomedica oraz Medicad oraz UEOS (e-PLOZ); 

0 miesięczne dodatkowe doświadczenia w obsłudze systemów / oprogramowania Płatnik oraz System 

Centralnego Monitorowania BENEVISION CMS oraz System raportowania As-Pro (Mitel) oraz Veeam. 

 

2) ASDAT Spółka Cywilna 

Maciej Brudny, Katarzyna Kulawik 

Ul. Twardowskiego 119a 

30-346 Kraków 

 kwota ryczałtowa za 1 miesiąc świadczenia usługi wynosi: 16 605,00 PLN; 

 wynagrodzenie za realizację całego przedmiotu zamówienia (12 x cena ryczałtowa za jeden miesiąc) wynosi  

199 260,00 PLN; 

 stawka podatku VAT: 23 %; 

 dodatkowe doświadczenie zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za 

świadczenie usług na terenie placówki (obsługa stacjonarna, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia): 

 1 osoba:  

0 miesięczne dodatkowe doświadczenie w obsłudze systemów / oprogramowania Optimed oraz Pergamon 

oraz Infomedica oraz Medicad oraz UEOS (e-PLOZ); 

6 miesięczne dodatkowe doświadczenia w obsłudze systemów / oprogramowania Płatnik oraz System 

Centralnego Monitorowania BENEVISION CMS oraz System raportowania As-Pro (Mitel) oraz Veeam; 

 2 osoba:  

0 miesięczne dodatkowe doświadczenie w obsłudze systemów / oprogramowania Optimed oraz Pergamon 

oraz Infomedica oraz Medicad oraz UEOS (e-PLOZ); 

12 miesięczne dodatkowe doświadczenia w obsłudze systemów / oprogramowania Płatnik oraz System 

Centralnego Monitorowania BENEVISION CMS oraz System raportowania As-Pro (Mitel) oraz Veeam. 

 

3. Warunków płatności/okres gwarancji – zgodnie z warunkami umownymi. 
  

 

 

Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego 

                im. prof. Bogusława Frańczuka 


