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ZETOM-CERT 

ISO 9001 

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE 

Nasz znak:                                                                                               Data: 
EP/220/106/2017/4                                                                06.02.2018r. 

 

 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 
 

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/106/2017 pn.: Dostawa sprzętu medycznego 
jednorazowego użytku oraz wielorazowego użytku dla SPWSZ w Szczecinie 

 

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. 
z 2017r., poz. 1579, dalej – „ustawa Pzp”), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, 

jako Zamawiający, zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące: 
 

Zadanie nr 1 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 153 144,00 zł (brutto). 
2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 

okresu gwarancji i warunków płatności: 

Nr 

oferty 
Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy MMŚ*  Cena oferty Termin dostawy Termin płatności 

39 
Aesculap Chifa Sp. z o.o. 
ul. Tysiąclecia 14 

64-300 Nowy Tomyśl 

NIE 
 141 450,00 zł netto 

152 766,00 zł brutto 
2 dni robocze  60 dni 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 
 

Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia): 

sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, jednakże nie dłużej niż do wyczerpania 
maksymalnej kwoty zobowiązania. 

 
Termin ważności dostarczanych wyrobów (zgodnie z § 1 ust. 10 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 

do SIWZ): nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty ich dostawy. 
 

Zadanie nr 2 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 151 837,20 zł (brutto). 
2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 

okresu gwarancji i warunków płatności: 

Nr 

oferty 
Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy MMŚ*  Cena oferty Termin dostawy Termin płatności 

39 

Aesculap Chifa Sp. z o.o. 

ul. Tysiąclecia 14 
64-300 Nowy Tomyśl 

NIE 
 142 490,00 zł netto 

153 889,20 zł brutto 
5 dni roboczych  60 dni 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 

 
Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia): 

sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, jednakże nie dłużej niż do wyczerpania 
maksymalnej kwoty zobowiązania. 

 
Termin ważności dostarczanych wyrobów (zgodnie z § 1 ust. 10 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 

do SIWZ): nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty ich dostawy. 
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Zadanie nr 3 
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 67 629,60 zł (brutto). 

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 

okresu gwarancji i warunków płatności: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy MMŚ*  Cena oferty Termin dostawy Termin płatności 

22 
BALTON Sp. z o.o. 
ul. Nowy Świat 7 m. 14 

00-496 Warszawa 

NIE 
 62 620,00 zł netto 

 67 629,60 zł brutto 
3 dni robocze  60 dni 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 
 

Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia): 
sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, jednakże nie dłużej niż do wyczerpania 

maksymalnej kwoty zobowiązania. 

 
Termin ważności dostarczanych wyrobów (zgodnie z § 1 ust. 10 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 

do SIWZ): nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty ich dostawy. 
 

Zadanie nr 4 
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 298 685,91 zł (brutto). 

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 

okresu gwarancji i warunków płatności: 

Nr 

oferty 
Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy MMŚ*  Cena oferty Termin dostawy Termin płatności 

23 
SINMED Sp. z o.o. 
ul. Toszecka 6 

44-100 Gliwice 

TAK 
 276 420,00 zł netto 

 298 871,10 zł brutto 
3 dni robocze  60 dni 

26 

ZARYS International Group spółka           
z ograniczoną odpowiedzialnością 

spółka komandytowa 
ul. Pod Borem 18 

41-808 Zabrze 

TAK 
 221 129,26 zł netto 
 239 118,10 zł brutto 

3 dni robocze  60 dni 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 
 

Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia): 

sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, jednakże nie dłużej niż do wyczerpania 
maksymalnej kwoty zobowiązania. 

 
Termin ważności dostarczanych wyrobów (zgodnie z § 1 ust. 10 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 

do SIWZ): nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty ich dostawy. 

 
Zadanie nr 5 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 87 264,00 zł (brutto). 
2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 

okresu gwarancji i warunków płatności: 

Nr 

oferty 
Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy MMŚ*  Cena oferty Termin dostawy Termin płatności 

16 

BERYL Med Ltd 

1ST FLOOR, 26 FOUBERTS PLACE 
W1F 7PP Londyn 

Anglia 

TAK 
 82 110,00 zł netto 
 88 894,80 zł brutto 

3 dni robocze  60 dni 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 
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Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia): 
sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, jednakże nie dłużej niż do wyczerpania 

maksymalnej kwoty zobowiązania. 

 
Termin ważności dostarczanych wyrobów (zgodnie z § 1 ust. 10 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 

do SIWZ): nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty ich dostawy. 
 

Zadanie nr 6 
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 27 833,76 zł (brutto). 

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 

okresu gwarancji i warunków płatności: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy MMŚ*  Cena oferty Termin dostawy Termin płatności 

39 
Aesculap Chifa Sp. z o.o. 
ul. Tysiąclecia 14 

64-300 Nowy Tomyśl 

NIE 
 26 062,00 zł netto 

28 146,96 zł brutto 
2 dni robocze  60 dni 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 
 

Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia): 
sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, jednakże nie dłużej niż do wyczerpania 

maksymalnej kwoty zobowiązania. 

 
Termin ważności dostarczanych wyrobów (zgodnie z § 1 ust. 10 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 

do SIWZ): nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty ich dostawy. 
 

Zadanie nr 7 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 27 216,00 zł (brutto). 
2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 

okresu gwarancji i warunków płatności: 

Nr 

oferty 
Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy MMŚ*  Cena oferty Termin dostawy Termin płatności 

31 

„ADVANCE EUROPE” Sp. z o.o.  
BIURO TECHNICZNO-HANDLOWE 

ul. Skrzetuskiego 30 m. 3  

02-726 Warszawa 

TAK 
 24 012,00 zł netto 

 25 932,96 zł brutto 
3 dni robocze  60 dni 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 

 

Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia): 
sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, jednakże nie dłużej niż do wyczerpania 

maksymalnej kwoty zobowiązania. 
 

Termin ważności dostarczanych wyrobów (zgodnie z § 1 ust. 10 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 

do SIWZ): nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty ich dostawy. 
 

Zadanie nr 8 
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 645 073,50 zł (brutto). 

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 
okresu gwarancji i warunków płatności: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy MMŚ*  Cena oferty Termin dostawy Termin płatności 

43 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno –
Handlowe „MED – PLAST” s.c. 

ul. Zielna 84 
42-200 Częstochowa 

TAK 
 483 950,00 zł netto 

 595 258,50 zł brutto 
3 dni robocze  60 dni 



4 

 

49 

Bialmed Sp. z o.o. 

ul. Marii Konopnickiej 11a 
12-230 Biała Piska 

TAK 
 516 220,00 zł netto 

 634 950,60 zł brutto 

do 3 dni 

roboczych 
 60 dni 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 
 

Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia): 

sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, jednakże nie dłużej niż do wyczerpania 
maksymalnej kwoty zobowiązania. 

 
Termin ważności dostarczanych wyrobów (zgodnie z § 1 ust. 10 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 

do SIWZ): nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty ich dostawy. 

 
Zadanie nr 9 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 72 262,50 zł (brutto). 
2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 

okresu gwarancji i warunków płatności: 

Nr 

oferty 
Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy MMŚ*  Cena oferty Termin dostawy Termin płatności 

43 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno –

Handlowe „MED – PLAST” s.c. 
ul. Zielna 84 

42-200 Częstochowa 

TAK 
 48 750,00 zł netto 
 59 962,50 zł brutto 

3 dni robocze  60 dni 

49 
Bialmed Sp. z o.o. 
ul. Marii Konopnickiej 11a 

12-230 Biała Piska 

TAK 
 52 750,00 zł netto 
 64 882,50 zł brutto 

do 3 dni 
roboczych 

 60 dni 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 

 

Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia): 
sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, jednakże nie dłużej niż do wyczerpania 

maksymalnej kwoty zobowiązania. 
 

Termin ważności dostarczanych wyrobów (zgodnie z § 1 ust. 10 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 

do SIWZ): nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty ich dostawy. 
 

Zadanie nr 10 
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 44 712,00 zł (brutto). 

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 

okresu gwarancji i warunków płatności: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy MMŚ*  Cena oferty Termin dostawy Termin płatności 

42 
3M Poland Sp. z o.o.  
Al. Katowicka 117, Kajetany 

05-830 Nadarzyn 

NIE 
 37 000,00 zł netto 

 39 960,00 zł brutto 
3 dni robocze  60 dni 

51 

MEDICAVERA Sp. z o.o. 
Dahlhausen Group 

ul. Majowa 2 
71-374 Szczecin 

TAK 
 51 000,00 zł netto 

 55 080,00 zł brutto 
3 dni robocze  60 dni 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 

 
Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia): 

sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, jednakże nie dłużej niż do wyczerpania 
maksymalnej kwoty zobowiązania. 
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Termin ważności dostarczanych wyrobów (zgodnie z § 1 ust. 10 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 
do SIWZ): nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty ich dostawy. 

 

Zadanie nr 11 
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 9 504,00 zł (brutto). 

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 
okresu gwarancji i warunków płatności: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy MMŚ*  Cena oferty Termin dostawy Termin płatności 

41 
PROMED S.A. 
ul. Działkowa 56 

02-234 Warszawa 

TAK 
 4 800,00 zł netto 
 5 184,00 zł brutto 

3 dni robocze  60 dni 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 

 

Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia): 
sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, jednakże nie dłużej niż do wyczerpania 

maksymalnej kwoty zobowiązania. 
 

Termin ważności dostarczanych wyrobów (zgodnie z § 1 ust. 10 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 

do SIWZ): nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty ich dostawy. 

 

Zadanie nr 12 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 46 656,00 zł (brutto). 
2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 

okresu gwarancji i warunków płatności: 

Nr 

oferty 
Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy MMŚ*  Cena oferty Termin dostawy Termin płatności 

14 
Dräger Polska sp. z o.o. 
ul. Sułkowskiego 18 a 

85-655 Bydgoszcz 

TAK 
 45 216,00 zł netto 

 48 833,28 zł brutto 

do 3 dni 

roboczych 
 60 dni 

41 
PROMED S.A. 
ul. Działkowa 56 

02-234 Warszawa 

TAK 
 31 680,00 zł netto 

 34 214,00 zł brutto 
3 dni robocze  60 dni 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 
 

Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia): 

sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, jednakże nie dłużej niż do wyczerpania 
maksymalnej kwoty zobowiązania. 

 
Termin ważności dostarczanych wyrobów (zgodnie z § 1 ust. 10 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 

do SIWZ): nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty ich dostawy. 

 

Zadanie nr 13 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 48 092,51 zł (brutto). 
2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 

okresu gwarancji i warunków płatności: 

Nr 

oferty 
Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy MMŚ*  Cena oferty Termin dostawy Termin płatności 

17 

SORIMEX sp. z o.o. sp. k. 

ul. Równinna 25 
87-100 Toruń 

TAK 
 37 364,70 zł netto 
 40 353,88 zł brutto 

3 dni robocze  60 dni 
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50 

KROMED Jolanta Bożykowska 

ul. Bogumiły 12/10 
70-395 Szczecin 

TAK 
 37 779,00 zł netto 

 40 801,32 zł brutto 
3 dni robocze  60 dni 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 
 

Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia): 

sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, jednakże nie dłużej niż do wyczerpania 
maksymalnej kwoty zobowiązania. 

 
Termin ważności dostarczanych wyrobów (zgodnie z § 1 ust. 10 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 

do SIWZ): nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty ich dostawy. 

 

Zadanie nr 14 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 18 792,00 zł (brutto). 

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 
okresu gwarancji i warunków płatności: 

Nr 

oferty 
Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy MMŚ*  Cena oferty Termin dostawy Termin płatności 

26 

ZARYS International Group spółka           

z ograniczoną odpowiedzialnością 
spółka komandytowa 

ul. Pod Borem 18 

41-808 Zabrze 

TAK 
 16 680,00 zł netto 

 18 014,40 zł brutto 
3 dni robocze  60 dni 

29 

NEOMED POLSKA Sp. z o.o. Sp. K. 

Szymanów 9E 

05-532 Góra Kalwaria 

TAK 
 12 800,00 zł netto 
 13 824,00 zł brutto 

3 dni robocze  60 dni 

49 

Bialmed Sp. z o.o. 

ul. Marii Konopnickiej 11a 
12-230 Biała Piska 

TAK 
 12 800,00 zł netto 
 13 824,00 zł brutto 

do 3 dni 
roboczych 

 60 dni 

50 

KROMED Jolanta Bożykowska 

ul. Bogumiły 12/10 
70-395 Szczecin 

TAK 
 16 800,00 zł netto 
 18 144,00 zł brutto 

3 dni robocze  60 dni 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 

 
Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia): 

sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, jednakże nie dłużej niż do wyczerpania 

maksymalnej kwoty zobowiązania. 
 

Termin ważności dostarczanych wyrobów (zgodnie z § 1 ust. 10 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 

do SIWZ): nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty ich dostawy. 

 

Zadanie nr 15 
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 33 210,00 zł (brutto). 

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 
okresu gwarancji i warunków płatności: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy MMŚ*  Cena oferty Termin dostawy Termin płatności 

13 
SKAMEX Sp. z o.o. sp. k. 
ul. Częstochowska 38/52 

93-121 Łódź 

TAK 
 29 700,00 zł netto 

 36 531,00 zł brutto 
3 dni robocze  60 dni 
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26 

ZARYS International Group spółka           

z ograniczoną odpowiedzialnością 
spółka komandytowa 

ul. Pod Borem 18 
41-808 Zabrze 

TAK 
 19 200,00 zł netto 
 23 616,00 zł brutto 

3 dni robocze  60 dni 

29 

NEOMED POLSKA Sp. z o.o. Sp. K. 

Szymanów 9E 
05-532 Góra Kalwaria 

TAK 
 21 000,00 zł netto 

 25 830,00 zł brutto 
3 dni robocze  60 dni 

34 

INFORMER MED Sp. z o.o.  

ul. Winogrady 118 
61-626 Poznań 

TAK 
 21 300,00 zł netto 

 23 004,00 zł brutto 

do 3 dni 

roboczych 
 60 dni 

46 
DUOLUX MEDICAL SP. Z O.O. 
Os. B. Chrobrego 40F/53 

60-681 Poznań 

TAK 
 28 500,00 zł netto 

 35 055,00 zł brutto 
3 dni robocze  60 dni 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 
 

Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia): 

sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, jednakże nie dłużej niż do wyczerpania 
maksymalnej kwoty zobowiązania. 

 
Termin ważności dostarczanych wyrobów (zgodnie z § 1 ust. 10 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 

do SIWZ): nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty ich dostawy. 

 

Zadanie nr 16 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 83 856,60 zł (brutto). 
2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 

okresu gwarancji i warunków płatności: 

Nr 

oferty 
Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy MMŚ*  Cena oferty Termin dostawy Termin płatności 

36 

MEDOX Robert Łupicki 

ul. Polna 2b 
78-320 Połczyn-Zdrój 

TAK 
 77 535,00 zł netto 
 83 737,80 zł brutto 

3 dni robocze  60 dni 

41 

PROMED S.A. 

ul. Działkowa 56 
02-234 Warszawa 

TAK 
 104 900,00 zł netto 

 113 292,00 zł brutto 
3 dni robocze  60 dni 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 

 
Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia): 

sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, jednakże nie dłużej niż do wyczerpania 
maksymalnej kwoty zobowiązania. 

 

Termin ważności dostarczanych wyrobów (zgodnie z § 1 ust. 10 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 

do SIWZ): nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty ich dostawy. 

 

Zadanie nr 17 
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 274 428,00 zł (brutto). 

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 
okresu gwarancji i warunków płatności: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy MMŚ*  Cena oferty Termin dostawy Termin płatności 

13 
SKAMEX Sp. z o.o. sp. k. 
ul. Częstochowska 38/52 

93-121 Łódź 

TAK 
 253 682,00 zł netto 
 273 976,56 zł brutto 

3 dni robocze  60 dni 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 
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Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia): 
sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, jednakże nie dłużej niż do wyczerpania 

maksymalnej kwoty zobowiązania. 

 
Termin ważności dostarczanych wyrobów (zgodnie z § 1 ust. 10 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 

do SIWZ): nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty ich dostawy. 

 

Zadanie nr 18 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 19 872,00 zł (brutto). 
2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 

okresu gwarancji i warunków płatności: 

Nr 

oferty 
Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy MMŚ*  Cena oferty Termin dostawy Termin płatności 

13 

SKAMEX Sp. z o.o. sp. k. 

ul. Częstochowska 38/52 
93-121 Łódź 

TAK 
 18 400,00 zł netto 

 19 872,00 zł brutto 
3 dni robocze  60 dni 

21 

VYGON POLSKA Sp. z o.o. 

ul. Francuska 39/6 
03-905 Warszawa 

TAK 
 4 960,00 zł netto 

 5 356,80 zł brutto 
3 dni robocze  60 dni 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 
 

Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia): 

sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, jednakże nie dłużej niż do wyczerpania 
maksymalnej kwoty zobowiązania. 

 
Termin ważności dostarczanych wyrobów (zgodnie z § 1 ust. 10 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 

do SIWZ): nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty ich dostawy. 

 

Zadanie nr 19 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 73 224,00 zł (brutto). 

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 
okresu gwarancji i warunków płatności: 

Nr 

oferty 
Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy MMŚ*  Cena oferty Termin dostawy Termin płatności 

11 

Specjalistyczna Hurtownia Medyczna 

REXOMED Sp. z o.o. 

ul. Mączna 31 
70-780 Szczecin 

TAK 
 57 757,50 zł netto 

 62 378,10 zł brutto 

do 3 dni 

roboczych 
 60 dni 

26 

ZARYS International Group spółka           
z ograniczoną odpowiedzialnością 

spółka komandytowa 

ul. Pod Borem 18 
41-808 Zabrze 

TAK 
 51 290,00 zł netto 
 55 393,20 zł brutto 

3 dni robocze  60 dni 

40 

J. CHODACKI, A. MISZTAL ”MEDICA” 

Spółka Jawna 
ul. Przemysłowa 4A 

59-300 Lubin 

TAK 
 58 500,00 zł netto 
 63 180,00 zł brutto 

do 3 dni 
roboczych 

 60 dni 

45 

CENTRUM ZAOPATRZENIA 

LECZNICTWA CEZETEL-POZNAŃ 

Sp. z o.o. 
os. Rusa 64 m. 6 

61-245 Poznań 

TAK 
 52 267,50 zł netto 

 56 448,90 zł brutto 

do 3 dni 

roboczych 
 60 dni 
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49 

Bialmed Sp. z o.o. 

ul. Marii Konopnickiej 11a 
12-230 Biała Piska 

TAK 
 52 862,50 zł netto 

 57 091,50 zł brutto 

do 3 dni 

roboczych 
 60 dni 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 
 

Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia): 

sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, jednakże nie dłużej niż do wyczerpania 
maksymalnej kwoty zobowiązania. 

 
Termin ważności dostarczanych wyrobów (zgodnie z § 1 ust. 10 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 

do SIWZ): nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty ich dostawy. 

 

Zadanie nr 20 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 953 326,80 zł (brutto). 

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 
okresu gwarancji i warunków płatności: 

Nr 

oferty 
Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy MMŚ*  Cena oferty Termin dostawy Termin płatności 

40 

J. CHODACKI, A. MISZTAL ”MEDICA” 

Spółka Jawna 
ul. Przemysłowa 4A 

59-300 Lubin 

TAK 
 829 885,00 zł netto 
 896 275,80 zł brutto 

do 3 dni 
roboczych 

 60 dni 

49 
Bialmed Sp. z o.o. 
ul. Marii Konopnickiej 11a 

12-230 Biała Piska 

TAK 
 800 962,00 zł netto 

 865 038,96 zł brutto 

do 3 dni 

roboczych 
 60 dni 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 
 

Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia): 
sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, jednakże nie dłużej niż do wyczerpania 

maksymalnej kwoty zobowiązania. 

 
Termin ważności dostarczanych wyrobów (zgodnie z § 1 ust. 10 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 

do SIWZ): nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty ich dostawy. 

 

Zadanie nr 21 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 6 048,00 zł (brutto). 
2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 

okresu gwarancji i warunków płatności: 

Nr 

oferty 
Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy MMŚ*  Cena oferty Termin dostawy Termin płatności 

11 

Specjalistyczna Hurtownia Medyczna 

REXOMED Sp. z o.o. 
ul. Mączna 31 

70-780 Szczecin 

TAK 
 4 000,00 zł netto 
 4 320,00 zł brutto 

do 3 dni 
roboczych 

 60 dni 

48 
Bafarm Sp. z o.o. 
ul. Długa 3 

43-100 Tychy 

TAK 
 5 200,00 zł netto 

 5 616,00 zł brutto 
3 dni robocze  60 dni 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 
 

Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia): 
sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, jednakże nie dłużej niż do wyczerpania 

maksymalnej kwoty zobowiązania. 
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Termin ważności dostarczanych wyrobów (zgodnie z § 1 ust. 10 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 

do SIWZ): nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty ich dostawy. 

 

Zadanie nr 22 
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 20 520,00 zł (brutto). 

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 

okresu gwarancji i warunków płatności: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy MMŚ*  Cena oferty Termin dostawy Termin płatności 

26 

ZARYS International Group spółka           
z ograniczoną odpowiedzialnością 

spółka komandytowa 
ul. Pod Borem 18 

41-808 Zabrze 

TAK 
 20 230,00 zł netto 
 21 848,40 zł brutto 

3 dni robocze  60 dni 

44 

SONDA W. Makowski i Wspólnicy 
Spółka Jawna 

ul. Poznańska 82B 

62-080 Tarnowo Podgórne 

TAK 
 18 542,00 zł netto 

 20 025,36 zł brutto 
3 dni robocze  60 dni 

49 

Bialmed Sp. z o.o. 

ul. Marii Konopnickiej 11a 
12-230 Biała Piska 

TAK 
 16 514,00 zł netto 
 17 835,12 zł brutto 

do 3 dni 
roboczych 

 60 dni 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 

 
Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia): 

sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, jednakże nie dłużej niż do wyczerpania 

maksymalnej kwoty zobowiązania. 
 

Termin ważności dostarczanych wyrobów (zgodnie z § 1 ust. 10 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 

do SIWZ): nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty ich dostawy. 

 

Zadanie nr 23 
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 14 040,00 zł (brutto). 

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 

okresu gwarancji i warunków płatności: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy MMŚ*  Cena oferty Termin dostawy Termin płatności 

2 

ZAKŁAD TWORZYW SZTUCZNYCH 
”HAGMED” Zając i Tomaszewski 

SPÓŁKA JAWNA 
ul. Tomaszowska 32 

96-200 Rawa Mazowiecka 

TAK 
 11 000,00 zł netto 
 11 880,00 zł brutto 

3 dni robocze  60 dni 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 
 

Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia): 

sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, jednakże nie dłużej niż do wyczerpania 
maksymalnej kwoty zobowiązania. 

 
Termin ważności dostarczanych wyrobów (zgodnie z § 1 ust. 10 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 

do SIWZ): nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty ich dostawy. 
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Zadanie nr 24 
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 36 936,00 zł (brutto). 

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 

okresu gwarancji i warunków płatności: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy MMŚ*  Cena oferty Termin dostawy Termin płatności 

2 

ZAKŁAD TWORZYW SZTUCZNYCH 
”HAGMED” Zając i Tomaszewski 

SPÓŁKA JAWNA 
ul. Tomaszowska 32 

96-200 Rawa Mazowiecka 

TAK 
 37 800,00 zł netto 
 40 824,00 zł brutto 

3 dni robocze  60 dni 

39 
Aesculap Chifa Sp. z o.o. 
ul. Tysiąclecia 14 

64-300 Nowy Tomyśl 

NIE 
 33 750,00 zł netto 

36 450,00 zł brutto 
2 dni robocze  60 dni 

47 
Medtronic Poland Sp. z o.o. 
ul. Polna 11 

00-633 Warszawa 

NIE 
 72 000,00 zł netto 

77 760,00 zł brutto 
3 dni robocze  60 dni 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 
 

Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia): 
sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, jednakże nie dłużej niż do wyczerpania 

maksymalnej kwoty zobowiązania. 

 
Termin ważności dostarczanych wyrobów (zgodnie z § 1 ust. 10 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 

do SIWZ): nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty ich dostawy. 

 

Zadanie nr 25 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 95 256,00 zł (brutto). 
2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 

okresu gwarancji i warunków płatności: 

Nr 

oferty 
Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy MMŚ*  Cena oferty Termin dostawy Termin płatności 

47 

Medtronic Poland Sp. z o.o. 

ul. Polna 11 
00-633 Warszawa 

NIE 
 83 864,00 zł netto 

90 573,12 zł brutto 
3 dni robocze  60 dni 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 

 
Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia): 

sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, jednakże nie dłużej niż do wyczerpania 
maksymalnej kwoty zobowiązania. 

 

Termin ważności dostarczanych wyrobów (zgodnie z § 1 ust. 10 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 

do SIWZ): nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty ich dostawy. 

 

Zadanie nr 26 
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 55 047,60 zł (brutto). 

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 
okresu gwarancji i warunków płatności: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy MMŚ*  Cena oferty Termin dostawy Termin płatności 

13 

SKAMEX Sp. z o.o. sp. k. 

ul. Częstochowska 38/52 

93-121 Łódź 

TAK 
 71 760,00 zł netto 
 77 500,80 zł brutto 

3 dni robocze  60 dni 
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44 

SONDA W. Makowski i Wspólnicy 

Spółka Jawna 
ul. Poznańska 82B 

62-080 Tarnowo Podgórne 

TAK 
 51 512,00 zł netto 
 55 632,96 zł brutto 

3 dni robocze  60 dni 

45 

CENTRUM ZAOPATRZENIA 

LECZNICTWA CEZETEL-POZNAŃ 

Sp. z o.o. 
os. Rusa 64 m. 6 

61-245 Poznań 

TAK 
 41 734,00 zł netto 

 45 072,72 zł brutto 

do 3 dni 

roboczych 
 60 dni 

49 
Bialmed Sp. z o.o. 
ul. Marii Konopnickiej 11a 

12-230 Biała Piska 

TAK 
 44 434,00 zł netto 
 47 988,72 zł brutto 

do 3 dni 
roboczych 

 60 dni 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 

 

Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia): 
sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, jednakże nie dłużej niż do wyczerpania 

maksymalnej kwoty zobowiązania. 
 

Termin ważności dostarczanych wyrobów (zgodnie z § 1 ust. 10 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 

do SIWZ): nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty ich dostawy. 

 

Zadanie nr 27 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 33 156,00 zł (brutto). 
2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 

okresu gwarancji i warunków płatności: 

Nr 

oferty 
Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy MMŚ*  Cena oferty Termin dostawy Termin płatności 

24 
ANGA – ANIOŁA Tomasz Anioła 
ul. Chociszewskiego 28a/8 

60-258 Poznań 

TAK 
 24 900,00 zł netto 

 26 892,00 zł brutto 
2 dni robocze  60 dni 

38 
MAR-FOUR MARIAN SIEKIERSKI 
ul. Kilińskiego 185 

90-348 Łódź 

TAK 
 49 100,00 zł netto 

 53 028,00 zł brutto 
3 dni robocze  60 dni 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 
 

Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia): 

sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, jednakże nie dłużej niż do wyczerpania 
maksymalnej kwoty zobowiązania. 

 
Termin ważności dostarczanych wyrobów (zgodnie z § 1 ust. 10 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 

do SIWZ): nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty ich dostawy. 

 

Zadanie nr 28 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 63 612,00 zł (brutto). 
2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 

okresu gwarancji i warunków płatności: 

Nr 

oferty 
Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy MMŚ*  Cena oferty Termin dostawy Termin płatności 

13 

SKAMEX Sp. z o.o. sp. k. 

ul. Częstochowska 38/52 
93-121 Łódź 

TAK 
 58 900,00 zł netto 
 63 612,00 zł brutto 

3 dni robocze  60 dni 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 
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Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia): 
sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, jednakże nie dłużej niż do wyczerpania 

maksymalnej kwoty zobowiązania. 

 
Termin ważności dostarczanych wyrobów (zgodnie z § 1 ust. 10 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 

do SIWZ): nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty ich dostawy. 

 

Zadanie nr 29 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 9 936,00 zł (brutto). 
2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 

okresu gwarancji i warunków płatności: 

Nr 

oferty 
Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy MMŚ*  Cena oferty Termin dostawy Termin płatności 

13 

SKAMEX Sp. z o.o. sp. k. 

ul. Częstochowska 38/52 
93-121 Łódź 

TAK 
 9 200,00 zł netto 

 9 936,00 zł brutto 
3 dni robocze  60 dni 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 

 
Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia): 

sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, jednakże nie dłużej niż do wyczerpania 
maksymalnej kwoty zobowiązania. 

 
Termin ważności dostarczanych wyrobów (zgodnie z § 1 ust. 10 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 

do SIWZ): nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty ich dostawy. 

 

Zadanie nr 30 
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 55 620,00 zł (brutto). 

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 
okresu gwarancji i warunków płatności: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy MMŚ*  Cena oferty Termin dostawy Termin płatności 

15 

Alfa-med Mirosław Borecki 

ul. Wojciechowskiego 48 

71-476 Szczecin 

TAK 
 41 610,00 zł netto 
 44 938,80 zł brutto 

do 3 dni 
roboczych 

 60 dni 

35 

Kliniki Naczyniowo-Kardiologiczne  

KNK Sp. z o.o. 

ul. Rakoniewicka 23A 
60-111 Poznań 

TAK 
 39 320,00 zł netto 

 42 465,60 zł brutto 
3 dni robocze  60 dni 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 
 

Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia): 

sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, jednakże nie dłużej niż do wyczerpania 
maksymalnej kwoty zobowiązania. 

 
Termin ważności dostarczanych wyrobów (zgodnie z § 1 ust. 10 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 

do SIWZ): nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty ich dostawy. 
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Zadanie nr 31 
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 7 020,00 zł (brutto). 

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 

okresu gwarancji i warunków płatności: 
 

Nr 

oferty 
Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy MMŚ*  Cena oferty Termin dostawy Termin płatności 

18 

Biameditek SPÓŁKA Z O.O. 

ul. Elewatorska 58 
15-620 Białystok 

TAK 
 6 180,00 zł netto 
 6 674,40 zł brutto 

5 dni roboczych  30 dni 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 

 
Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia): 

sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, jednakże nie dłużej niż do wyczerpania 

maksymalnej kwoty zobowiązania. 
 

Termin ważności dostarczanych wyrobów (zgodnie z § 1 ust. 10 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 

do SIWZ): nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty ich dostawy. 

 

Zadanie nr 32 
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 16 200,00 zł (brutto). 

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 
okresu gwarancji i warunków płatności: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy MMŚ*  Cena oferty Termin dostawy Termin płatności 

30 

JAMRO  
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 

ul. Małobądzka 186  
42-500 Będzin 

TAK 
 13 500,00 zł netto 

 14 580,00 zł brutto 
3 dni robocze  60 dni 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 

 
Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia): 

sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, jednakże nie dłużej niż do wyczerpania 

maksymalnej kwoty zobowiązania. 
 

Termin ważności dostarczanych wyrobów (zgodnie z § 1 ust. 10 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 

do SIWZ): nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty ich dostawy. 

 

Zadanie nr 33 
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 56 410,56 zł (brutto). 

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 
okresu gwarancji i warunków płatności: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy MMŚ*  Cena oferty Termin dostawy Termin płatności 

1 

EDWARDS LIFESCIENCES POLAND  
Sp. z o.o. 

Al. Jerozolimskie 94 
00-807 Warszawa 

TAK 
 52 232,00 zł netto 

 56 410,56 zł brutto 
5 dni roboczych  30 dni 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 

 
Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia): 

sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, jednakże nie dłużej niż do wyczerpania 
maksymalnej kwoty zobowiązania. 
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Termin ważności dostarczanych wyrobów (zgodnie z § 1 ust. 10 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 

do SIWZ): nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty ich dostawy. 

 

Zadanie nr 34 
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 4 968,00 zł (brutto). 

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 

okresu gwarancji i warunków płatności: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy MMŚ*  Cena oferty Termin dostawy Termin płatności 

 nie złożono żadnej oferty     

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 

 
Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia): 

sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, jednakże nie dłużej niż do wyczerpania 
maksymalnej kwoty zobowiązania. 

 

Termin ważności dostarczanych wyrobów (zgodnie z § 1 ust. 10 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 

do SIWZ): nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty ich dostawy. 

 

Zadanie nr 35 
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 60 579,96 zł (brutto). 

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 
okresu gwarancji i warunków płatności: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy MMŚ*  Cena oferty Termin dostawy Termin płatności 

3 
IBCS Poland sp. z o.o. 
Al. J. Piłsudskiego 46 

33-300 Nowy Sącz 

TAK 
 43 237,00 zł netto 
 53 181,51 zł brutto 

2 dni robocze  60 dni 

19 
KASPO Andrzej Potulski 
ul. Zamenhofa 12a 

90-510 Łódź 

TAK 
 49 158,00 zł netto 
 60 464,34 zł brutto 

2 dni robocze  60 dni 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 

 

Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia): 
sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, jednakże nie dłużej niż do wyczerpania 

maksymalnej kwoty zobowiązania. 
 

Termin ważności dostarczanych wyrobów (zgodnie z § 1 ust. 10 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 

do SIWZ): nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty ich dostawy. 

 

Zadanie nr 36 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 27 699,60 zł (brutto). 
2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 

okresu gwarancji i warunków płatności: 

Nr 

oferty 
Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy MMŚ*  Cena oferty Termin dostawy Termin płatności 

10 
Libeli Janusz Biś 
ul. Toruńska 22 

44-122 Gliwice 

TAK 
 22 520,00 zł netto 

 27 699,60 zł brutto 
4 dni robocze  60 dni 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 



16 

 

Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia): 
sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, jednakże nie dłużej niż do wyczerpania 

maksymalnej kwoty zobowiązania. 

 
Termin ważności dostarczanych wyrobów (zgodnie z § 1 ust. 10 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 

do SIWZ): nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty ich dostawy. 

 

Zadanie nr 37 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 30 240,00 zł (brutto). 
2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 

okresu gwarancji i warunków płatności: 

Nr 

oferty 
Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy MMŚ*  Cena oferty Termin dostawy Termin płatności 

2 

ZAKŁAD TWORZYW SZTUCZNYCH 

”HAGMED” Zając i Tomaszewski 
SPÓŁKA JAWNA 

ul. Tomaszowska 32 
96-200 Rawa Mazowiecka 

TAK 
 29 400,00 zł netto 

 31 752,00 zł brutto 
3 dni robocze  60 dni 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 

 
Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia): 

sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, jednakże nie dłużej niż do wyczerpania 
maksymalnej kwoty zobowiązania. 

 

Termin ważności dostarczanych wyrobów (zgodnie z § 1 ust. 10 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 

do SIWZ): nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty ich dostawy. 

 

Zadanie nr 38 
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 24 300,00 zł (brutto). 

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 
okresu gwarancji i warunków płatności: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy MMŚ*  Cena oferty Termin dostawy Termin płatności 

 nie złożono żadnej oferty     

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 

 
Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia): 

sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, jednakże nie dłużej niż do wyczerpania 
maksymalnej kwoty zobowiązania. 

 

Termin ważności dostarczanych wyrobów (zgodnie z § 1 ust. 10 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 

do SIWZ): nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty ich dostawy. 
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Zadanie nr 39 
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 86 400,00 zł (brutto). 

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 

okresu gwarancji i warunków płatności: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy MMŚ*  Cena oferty Termin dostawy Termin płatności 

5 
Optimed PRO-OFFICE P. Szewczyk 
ul. Forteczna 5, Bud. Fort 47a 

32-086 Węgrzce 

TAK 
 80 000,00 zł netto 

 86 400,00 zł brutto 

do 3 dni 

roboczych 
 60 dni 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 
 

Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia): 
sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, jednakże nie dłużej niż do wyczerpania 

maksymalnej kwoty zobowiązania. 

 
Termin ważności dostarczanych wyrobów (zgodnie z § 1 ust. 10 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 

do SIWZ): nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty ich dostawy. 

 

Zadanie nr 40 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 5 616,00 zł (brutto). 
2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 

okresu gwarancji i warunków płatności: 

Nr 

oferty 
Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy MMŚ*  Cena oferty Termin dostawy Termin płatności 

42 

3M Poland Sp. z o.o.  

Al. Katowicka 117, Kajetany 
05-830 Nadarzyn 

NIE 
 4 900,00 zł netto 

 5 292,00 zł brutto 
3 dni robocze  60 dni 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 

 
Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia): 

sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, jednakże nie dłużej niż do wyczerpania 
maksymalnej kwoty zobowiązania. 

 

Termin ważności dostarczanych wyrobów (zgodnie z § 1 ust. 10 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 

do SIWZ): nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty ich dostawy. 

 

Zadanie nr 41 
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 139 968,00 zł (brutto). 

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 
okresu gwarancji i warunków płatności: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy MMŚ*  Cena oferty Termin dostawy Termin płatności 

33 

„EQUIMED” Sp.j.  

ul. Prądnicka 46 

31-202 Kraków 

TAK 
 109 450,00 zł netto 
 118 206,00 zł brutto 

3 dni robocze  60 dni 

38 

MAR-FOUR MARIAN SIEKIERSKI 

ul. Kilińskiego 185 

90-348 Łódź 

TAK 
 127 300,00 zł netto 
 137 484,00 zł brutto 

3 dni robocze  60 dni 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 

 
Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia): 

sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, jednakże nie dłużej niż do wyczerpania 

maksymalnej kwoty zobowiązania. 
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Termin ważności dostarczanych wyrobów (zgodnie z § 1 ust. 10 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 

do SIWZ): nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty ich dostawy. 

 

Zadanie nr 42 
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 30 456,00 zł (brutto). 

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 

okresu gwarancji i warunków płatności: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy MMŚ*  Cena oferty Termin dostawy Termin płatności 

28 

ARTERIAE 
Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością  

Spółka Komandytowa 
ul. Jaracza 19 

90-261 Łódź 

TAK 
 23 560,00 zł netto 
 25 444,80 zł brutto 

3 dni robocze  60 dni 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 
 

Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia): 

sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, jednakże nie dłużej niż do wyczerpania 
maksymalnej kwoty zobowiązania. 

 
Termin ważności dostarczanych wyrobów (zgodnie z § 1 ust. 10 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 

do SIWZ): nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty ich dostawy. 

 

Zadanie nr 43 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 30 240,00 zł (brutto). 

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 
okresu gwarancji i warunków płatności: 

Nr 

oferty 
Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy MMŚ*  Cena oferty Termin dostawy Termin płatności 

4 

IMC IMPOMED CENTRUM S.A. 

ul. Skrzyneckiego 38 
04-563 Warszawa 

TAK 
 31 540,00 zł netto 
 34 063,20 zł brutto 

3 dni robocze  60 dni 

8 

EMED SP. Z O.O. SP. K. 

ul. Ryżowa 69A 
05-816 Opacz Kolonia 

TAK 
 20 700,00 zł netto 

 22 356,00 zł brutto 
3 dni robocze  60 dni 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 

 
Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia): 

sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, jednakże nie dłużej niż do wyczerpania 
maksymalnej kwoty zobowiązania. 

 

Termin ważności dostarczanych wyrobów (zgodnie z § 1 ust. 10 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 

do SIWZ): nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty ich dostawy. 

 

Zadanie nr 44 
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 25 920,00 zł (brutto). 

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 
okresu gwarancji i warunków płatności: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy MMŚ*  Cena oferty Termin dostawy Termin płatności 

32 
AKME Sp. z o.o. Sp.k.  
ul. Poloneza 89B  

02-826 Warszawa 

TAK 
 22 800,00 zł netto 
 24 624,00 zł brutto 

3 dni robocze  60 dni 
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* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 
 

Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia): 

sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, jednakże nie dłużej niż do wyczerpania 
maksymalnej kwoty zobowiązania. 

 
Termin ważności dostarczanych wyrobów (zgodnie z § 1 ust. 10 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 

do SIWZ): nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty ich dostawy. 

 

Zadanie nr 45 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 136 134,00 zł (brutto). 
2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 

okresu gwarancji i warunków płatności: 

Nr 

oferty 
Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy MMŚ*  Cena oferty Termin dostawy Termin płatności 

37 

Werfen Polska Sp. z o.o.  

ul. Wolińska 4 
03-699 Warszawa 

TAK 
 124 050,00 zł netto 
 134 049,00 zł brutto 

5 dni roboczych  30 dni 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 

 
Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia): 

sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, jednakże nie dłużej niż do wyczerpania 
maksymalnej kwoty zobowiązania. 

 

Termin ważności dostarczanych wyrobów z poz. 1-3 (zgodnie z § 1 ust. 10 projektu umowy, stanowiącego 

załącznik nr 4 do SIWZ): nie krótszy niż 5 miesięcy licząc od daty ich dostawy. 

 

Termin ważności dostarczanych wyrobów z poz. 4-6 (zgodnie z § 1 ust. 10 projektu umowy, stanowiącego 

załącznik nr 4 do SIWZ): nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty ich dostawy. 

 

Zadanie nr 46 
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 22 248,00 zł (brutto). 

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 
okresu gwarancji i warunków płatności: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy MMŚ*  Cena oferty Termin dostawy Termin płatności 

47 
Medtronic Poland Sp. z o.o. 
ul. Polna 11 

00-633 Warszawa 

NIE 
 16 000,00 zł netto 

17 280,00 zł brutto 
3 dni robocze  60 dni 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 
 

Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia): 
sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, jednakże nie dłużej niż do wyczerpania 

maksymalnej kwoty zobowiązania. 
 

Termin ważności dostarczanych wyrobów (zgodnie z § 1 ust. 10 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 

do SIWZ): nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty ich dostawy. 
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Zadanie nr 47 
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 11 988,00 zł (brutto). 

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 

okresu gwarancji i warunków płatności: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy MMŚ*  Cena oferty Termin dostawy Termin płatności 

47 
Medtronic Poland Sp. z o.o. 
ul. Polna 11 

00-633 Warszawa 

NIE 
 12 000,00 zł netto 

12 960,00 zł brutto 
3 dni robocze  60 dni 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 
Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia): 

sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, jednakże nie dłużej niż do wyczerpania 
maksymalnej kwoty zobowiązania. 

 

Termin ważności dostarczanych wyrobów (zgodnie z § 1 ust. 10 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 

do SIWZ): nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty ich dostawy. 

 

Zadanie nr 48 
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 15 336,00 zł (brutto). 

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 
okresu gwarancji i warunków płatności: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy MMŚ*  Cena oferty Termin dostawy Termin płatności 

41 

PROMED S.A. 

ul. Działkowa 56 

02-234 Warszawa 

TAK 
 13 550,00 zł netto 
 14 634,00 zł brutto 

3 dni robocze  60 dni 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 

 

Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia): 
sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, jednakże nie dłużej niż do wyczerpania 

maksymalnej kwoty zobowiązania. 
 

Termin ważności dostarczanych wyrobów (zgodnie z § 1 ust. 10 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 

do SIWZ): nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty ich dostawy. 

 

Zadanie nr 49 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 143 640,00 zł (brutto). 
2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 

okresu gwarancji i warunków płatności: 

Nr 

oferty 
Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy MMŚ*  Cena oferty Termin dostawy Termin płatności 

32 
AKME Sp. z o.o. Sp.k.  
ul. Poloneza 89B  

02-826 Warszawa 

TAK 
 112 100,00 zł netto 

 121 068,00 zł brutto 
3 dni robocze  60 dni 

41 
PROMED S.A. 
ul. Działkowa 56 

02-234 Warszawa 

TAK 
 160 740,00 zł netto 

 173 599,20 zł brutto 
3 dni robocze  60 dni 

47 
Medtronic Poland Sp. z o.o. 
ul. Polna 11 

00-633 Warszawa 

NIE 
 127 300,00 zł netto 

137 484,00 zł brutto 
3 dni robocze  60 dni 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 
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Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia): 
sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, jednakże nie dłużej niż do wyczerpania 

maksymalnej kwoty zobowiązania. 

 
Termin ważności dostarczanych wyrobów (zgodnie z § 1 ust. 10 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 

do SIWZ): nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty ich dostawy. 

 

Zadanie nr 50 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 36 141,12 zł (brutto). 
2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 

okresu gwarancji i warunków płatności: 

Nr 

oferty 
Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy MMŚ*  Cena oferty Termin dostawy Termin płatności 

7  

”ASCLEPIOS” S.A. 

ul. Hubska 44 
50-502 Wrocław 

TAK 
 24 576,30 zł netto 

 26 542,41 zł brutto 

do 3 dni 

roboczych 
 60 dni 

13 

SKAMEX Sp. z o.o. sp. k. 

ul. Częstochowska 38/52 
93-121 Łódź 

TAK 
 22 438,70 zł netto 

 24 233,80 zł brutto 
3 dni robocze  60 dni 

49 
Bialmed Sp. z o.o. 
ul. Marii Konopnickiej 11a 

12-230 Biała Piska 

TAK 
 22 634,00 zł netto 

 24 444,72 zł brutto 

do 3 dni 

roboczych 
 60 dni 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 
 

Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia): 

sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, jednakże nie dłużej niż do wyczerpania 
maksymalnej kwoty zobowiązania. 

 
Termin ważności dostarczanych wyrobów (zgodnie z § 1 ust. 10 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 

do SIWZ): nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty ich dostawy. 

 

Zadanie nr 51 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 34 614,00 zł (brutto). 

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 
okresu gwarancji i warunków płatności: 

Nr 

oferty 
Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy MMŚ*  Cena oferty Termin dostawy Termin płatności 

13 

SKAMEX Sp. z o.o. sp. k. 

ul. Częstochowska 38/52 
93-121 Łódź 

TAK 
 29 710,00 zł netto 
 32 086,80 zł brutto 

3 dni robocze  60 dni 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 

 
Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia): 

sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, jednakże nie dłużej niż do wyczerpania 

maksymalnej kwoty zobowiązania. 
 

Termin ważności dostarczanych wyrobów (zgodnie z § 1 ust. 10 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 

do SIWZ): nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty ich dostawy. 

 

Zadanie nr 52 
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 518,40 zł (brutto). 

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 

okresu gwarancji i warunków płatności: 
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Nr 

oferty 
Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy MMŚ*  Cena oferty Termin dostawy Termin płatności 

11 

Specjalistyczna Hurtownia Medyczna 

REXOMED Sp. z o.o. 

ul. Mączna 31 
70-780 Szczecin 

TAK 
 452,00 zł netto 

 488,16 zł brutto 

do 3 dni 

roboczych 
 60 dni 

26 

ZARYS International Group spółka           
z ograniczoną odpowiedzialnością 

spółka komandytowa 

ul. Pod Borem 18 
41-808 Zabrze 

TAK 
 460,00 zł netto 
 496,80 zł brutto 

3 dni robocze  60 dni 

44 

SONDA W. Makowski i Wspólnicy 

Spółka Jawna 
ul. Poznańska 82B 

62-080 Tarnowo Podgórne 

TAK 
 436,00 zł netto 
 470,88 zł brutto 

3 dni robocze  60 dni 

49 

Bialmed Sp. z o.o. 

ul. Marii Konopnickiej 11a 

12-230 Biała Piska 

TAK 
 386,00 zł netto 
 416,88 zł brutto 

do 3 dni 
roboczych 

 60 dni 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 

 

Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia): 
sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, jednakże nie dłużej niż do wyczerpania 

maksymalnej kwoty zobowiązania. 
 

Termin ważności dostarczanych wyrobów (zgodnie z § 1 ust. 10 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 

do SIWZ): nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty ich dostawy. 

 

Zadanie nr 53 
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 275 400,00 zł (brutto). 

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 

okresu gwarancji i warunków płatności: 

Nr 

oferty 
Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy MMŚ*  Cena oferty Termin dostawy Termin płatności 

16 

BERYL Med Ltd 
1ST FLOOR, 26 FOUBERTS PLACE 

W1F 7PP Londyn 

Anglia 

TAK 
 255 000,00 zł netto 

 275 400,00 zł brutto 
3 dni robocze  60 dni 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 

 

Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia): 
sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, jednakże nie dłużej niż do wyczerpania 

maksymalnej kwoty zobowiązania. 
 

Termin ważności dostarczanych wyrobów (zgodnie z § 1 ust. 10 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 

do SIWZ): nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty ich dostawy. 
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Zadanie nr 54 
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 388,80 zł (brutto). 

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 

okresu gwarancji i warunków płatności: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy MMŚ*  Cena oferty Termin dostawy Termin płatności 

11 

Specjalistyczna Hurtownia Medyczna 
REXOMED Sp. z o.o. 

ul. Mączna 31 
70-780 Szczecin 

TAK 
 19 440,00 zł netto 

 20 995,20 zł brutto 

do 3 dni 

roboczych 
 60 dni 

20 

PROFILAB s.c. 

Włodzimierz Stachura, Jerzy Holli,  
Anna Wiącek-Żychlińska 

ul. Emaliowa 28 

02-295 Warszawa 

TAK 
 21 000,00 zł netto 

 22 680,00 zł brutto 
3 dni robocze  60 dni 

38 

MAR-FOUR MARIAN SIEKIERSKI 

ul. Kilińskiego 185 
90-348 Łódź 

TAK 
 12 588,00 zł netto 
 13 595,04 zł brutto 

3 dni robocze  60 dni 

48 

Bafarm Sp. z o.o. 

ul. Długa 3 
43-100 Tychy 

TAK 
 6 540,00 zł netto 
 7 063,20 zł brutto 

3 dni robocze  60 dni 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 

 
Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia): 

sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, jednakże nie dłużej niż do wyczerpania 
maksymalnej kwoty zobowiązania. 

 

Termin ważności dostarczanych wyrobów (zgodnie z § 1 ust. 10 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 

do SIWZ): nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty ich dostawy. 

 

Zadanie nr 55 
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 62 316,00 zł (brutto). 

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 
okresu gwarancji i warunków płatności: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy MMŚ*  Cena oferty Termin dostawy Termin płatności 

16 

BERYL Med Ltd 
1ST FLOOR, 26 FOUBERTS PLACE 

W1F 7PP Londyn 
Anglia 

TAK 
 56 200,00 zł netto 

 60 696,00 zł brutto 
3 dni robocze  60 dni 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 

 
Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia): 

sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, jednakże nie dłużej niż do wyczerpania 
maksymalnej kwoty zobowiązania. 

 

Termin ważności dostarczanych wyrobów (zgodnie z § 1 ust. 10 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 

do SIWZ): nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty ich dostawy. 

 

Zadanie nr 56 
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 22 680,00 zł (brutto). 

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 
okresu gwarancji i warunków płatności: 
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Nr 

oferty 
Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy MMŚ*  Cena oferty Termin dostawy Termin płatności 

47 

Medtronic Poland Sp. z o.o. 

ul. Polna 11 

00-633 Warszawa 

NIE 
 17 090,00 zł netto 
18 457,20 zł brutto 

3 dni robocze  60 dni 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 

 
Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia): 

sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, jednakże nie dłużej niż do wyczerpania 

maksymalnej kwoty zobowiązania. 
 

Termin ważności dostarczanych wyrobów (zgodnie z § 1 ust. 10 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 

do SIWZ): nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty ich dostawy. 

 

Zadanie nr 57 
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 25 945,27 zł (brutto). 

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 

okresu gwarancji i warunków płatności: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy MMŚ*  Cena oferty Termin dostawy Termin płatności 

25 
Medela Polska Sp. z o.o. 
ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D 

01-531 Warszawa 

TAK 
 23 967,40 zł netto 

 25 884,80 zł brutto 
3 dni robocze  30 dni 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 
 

Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia): 
sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, jednakże nie dłużej niż do wyczerpania 

maksymalnej kwoty zobowiązania. 

 
Termin ważności dostarczanych wyrobów (zgodnie z § 1 ust. 10 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 

do SIWZ): nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty ich dostawy. 

 

Zadanie nr 58 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 66 625,20 zł (brutto). 
2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 

okresu gwarancji i warunków płatności: 

Nr 

oferty 
Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy MMŚ*  Cena oferty Termin dostawy Termin płatności 

44 

SONDA W. Makowski i Wspólnicy 

Spółka Jawna 
ul. Poznańska 82B 

62-080 Tarnowo Podgórne 

TAK 
 58 791,00 zł netto 
 63 494,28 zł brutto 

3 dni robocze  60 dni 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 
 

Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia): 
sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, jednakże nie dłużej niż do wyczerpania 

maksymalnej kwoty zobowiązania. 

 
Termin ważności dostarczanych wyrobów (zgodnie z § 1 ust. 10 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 

do SIWZ): nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty ich dostawy. 
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Zadanie nr 59 
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 30 780,00 zł (brutto). 

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 

okresu gwarancji i warunków płatności: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy MMŚ*  Cena oferty Termin dostawy Termin płatności 

47 
Medtronic Poland Sp. z o.o. 
ul. Polna 11 

00-633 Warszawa 

NIE 
 33 000,00 zł netto 

35 640,00 zł brutto 
3 dni robocze  60 dni 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 
 

Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia): 
sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, jednakże nie dłużej niż do wyczerpania 

maksymalnej kwoty zobowiązania. 

 
Termin ważności dostarczanych wyrobów (zgodnie z § 1 ust. 10 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 

do SIWZ): nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty ich dostawy. 

 

Zadanie nr 60 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 24 462,00 zł (brutto). 
2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 

okresu gwarancji i warunków płatności: 

Nr 

oferty 
Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy MMŚ*  Cena oferty Termin dostawy Termin płatności 

12 

abcMED Sp. z o.o. 

ul. J. Lea 114 
30-133 Karków 

TAK 
 22 450,00 zł netto 

 24 246,00 zł brutto 
4 dni robocze  40 dni 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 

 
Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia): 

sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, jednakże nie dłużej niż do wyczerpania 
maksymalnej kwoty zobowiązania. 

 

Termin ważności dostarczanych wyrobów (zgodnie z § 1 ust. 10 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 

do SIWZ): nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty ich dostawy. 

 

Zadanie nr 61 
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 17 631,00 zł (brutto). 

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 
okresu gwarancji i warunków płatności: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy MMŚ*  Cena oferty Termin dostawy Termin płatności 

6 

UNITRANS M. i W. Fijał Spółka jawna 

ul. Borsucza 9 

05-410 Józefów - Michalin 

TAK 
 22 160,00 zł netto 
 23 932,80 zł brutto 

do 3 dni 
roboczych 

 60 dni 

7  

”ASCLEPIOS” S.A. 

ul. Hubska 44 

50-502 Wrocław 

TAK 
 23 710,00 zł netto 
 25 606,80 zł brutto 

do 3 dni 
roboczych 

 60 dni 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 

 
Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia): 

sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, jednakże nie dłużej niż do wyczerpania 

maksymalnej kwoty zobowiązania. 
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Termin ważności dostarczanych wyrobów (zgodnie z § 1 ust. 10 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 

do SIWZ): nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty ich dostawy. 

 

Zadanie nr 62 
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 38 880,00 zł (brutto). 

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 

okresu gwarancji i warunków płatności: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy MMŚ*  Cena oferty Termin dostawy Termin płatności 

 nie złożono żadnej oferty     

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 

 
Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia): 

sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, jednakże nie dłużej niż do wyczerpania 
maksymalnej kwoty zobowiązania. 

 

Termin ważności dostarczanych wyrobów (zgodnie z § 1 ust. 10 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 

do SIWZ): nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty ich dostawy. 

 

Zadanie nr 63 
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 105 846,48 zł (brutto). 

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 
okresu gwarancji i warunków płatności: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy MMŚ*  Cena oferty Termin dostawy Termin płatności 

13 
SKAMEX Sp. z o.o. sp. k. 
ul. Częstochowska 38/52 

93-121 Łódź 

TAK 
 133 072,00 zł netto 
 143 728,56 zł brutto 

3 dni robocze  60 dni 

42 
3M Poland Sp. z o.o.  
Al. Katowicka 117, Kajetany 

05-830 Nadarzyn 

NIE 
 96 744,00 zł netto 

 104 505,12 zł brutto 
3 dni robocze  60 dni 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 

 

Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia): 
sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, jednakże nie dłużej niż do wyczerpania 

maksymalnej kwoty zobowiązania. 
 

Termin ważności dostarczanych wyrobów (zgodnie z § 1 ust. 10 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 

do SIWZ): nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty ich dostawy. 

 

Zadanie nr 64 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 140 583,60 zł (brutto). 
2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 

okresu gwarancji i warunków płatności: 

Nr 

oferty 
Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy MMŚ*  Cena oferty Termin dostawy Termin płatności 

47 
Medtronic Poland Sp. z o.o. 
ul. Polna 11 

00-633 Warszawa 

NIE 
 132 036,00 zł netto 

142 598,88 zł brutto 
3 dni robocze  60 dni 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 
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Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia): 
sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, jednakże nie dłużej niż do wyczerpania 

maksymalnej kwoty zobowiązania. 

 
Termin ważności dostarczanych wyrobów (zgodnie z § 1 ust. 10 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 

do SIWZ): nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty ich dostawy. 

 

Zadanie nr 65 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 52 509,60 zł (brutto). 
2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 

okresu gwarancji i warunków płatności: 

Nr 

oferty 
Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy MMŚ*  Cena oferty Termin dostawy Termin płatności 

9 

SUMI sp. z o.o. sp.k. 

ul. Drobiarska 35 
05-070 Sulejówek 

TAK 
 42 540,00 zł netto 

 45 943,20 zł brutto 
3 dni robocze  60 dni 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 

 
Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia): 

sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, jednakże nie dłużej niż do wyczerpania 
maksymalnej kwoty zobowiązania. 

 
Termin ważności dostarczanych wyrobów (zgodnie z § 1 ust. 10 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 

do SIWZ): nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty ich dostawy. 

 

Zadanie nr 66 
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 104 760,00 zł (brutto). 

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 
okresu gwarancji i warunków płatności: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy MMŚ*  Cena oferty Termin dostawy Termin płatności 

23 

SINMED Sp. z o.o. 

ul. Toszecka 6 

44-100 Gliwice 

TAK 
 48 000,00 zł netto 
 51 840,00 zł brutto 

3 dni robocze  60 dni 

27 

BILLMED Sp. z o.o. 

ul. Krypska 24 

04-082 Warszawa 

TAK 
 97 000,00 zł netto 

 104 760,00 zł brutto 
3 dni robocze  60 dni 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 

 
Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia): 

sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, jednakże nie dłużej niż do wyczerpania 

maksymalnej kwoty zobowiązania. 
 

Termin ważności dostarczanych wyrobów (zgodnie z § 1 ust. 10 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 

do SIWZ): nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty ich dostawy. 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

Zadanie nr 67 
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 59 508,00 zł (brutto). 

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 

okresu gwarancji i warunków płatności: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy MMŚ*  Cena oferty Termin dostawy Termin płatności 

13 
SKAMEX Sp. z o.o. sp. k. 
ul. Częstochowska 38/52 

93-121 Łódź 

TAK 
 55 100,00 zł netto 

 59 508,00 zł brutto 
3 dni robocze  60 dni 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 
 

Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia): 
sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, jednakże nie dłużej niż do wyczerpania 

maksymalnej kwoty zobowiązania. 

 
Termin ważności dostarczanych wyrobów (zgodnie z § 1 ust. 10 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 

do SIWZ): nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty ich dostawy. 

 

Jednocześnie przypominamy, iż Wykonawca zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od dnia 

zamieszczenia na stronie internetowej przedmiotowej informacji, zobowiązany jest przekazać 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 pompowaniu o udzieleniu 

zamówienia. 

 

 

                                                                   DYREKTOR 
           Samodzielnego Publicznego 

         Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
                                                                                       

                                                                                                      Małgorzata Usielska 


