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ZETOM-CERT 

ISO 9001 

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE 

Nasz znak:                                                                                                            Data: 
EP/220/107/2017/3                                                                             27.02.2018r.  

 

 
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 
 

 
dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/107/2017 pn.: Dostawa sprzętu 

ortopedycznego 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), 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: 1 114 435,94 zł (brutto). 

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu uzupełnienia depozytu i 

warunków   płatności: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) oraz 
adres Wykonawcy 

MMŚ*  Cena oferty 

Termin 

uzupełnienia 

depozytu 

Termin płatności 

4 
Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o. 
ul. Iłżycka 24 
02-135 Warszawa 

NIE 
1 028 906,93 zł netto 
1 111 219,48 zł brutto 

24 godziny 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. 

 

Zadanie nr 2 
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 291 880,80 zł (brutto). 

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu uzupełnienia depozytu i 
warunków   płatności: 

Nr 

oferty 

Nazwa (firma) oraz 

adres Wykonawcy 
MMŚ*  Cena oferty 

Termin 

uzupełnienia 
depozytu 

Termin płatności 

8 
Stryker Polska Sp. z o.o. 
ul. Poleczki 35 
02-822 Warszawa 

TAK 
270 260,00 zł netto 

291 880,80 zł brutto 
24 godziny 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 

 
 

 
 



2 

 

Zadanie nr 3 
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 315 041,40 zł (brutto). 

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu uzupełnienia depozytu i 

warunków   płatności: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) oraz 
adres Wykonawcy 

MMŚ*  Cena oferty 

Termin 

uzupełnienia 
depozytu 

Termin płatności 

 

6 
 

Zimmer Biomet Polska Sp. z o.o. 
ul. Płowiecka 75 
04-501 Warszawa 

TAK 
291 705,00 zł netto 

315 041,40 zł brutto 
24 godziny 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 

 

Zadanie nr 4 
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 102 211,20 zł (brutto). 

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu uzupełnienia depozytu i 
warunków   płatności: 

Nr 

oferty 

Nazwa (firma) oraz 

adres Wykonawcy 
MMŚ*  Cena oferty 

Termin 

uzupełnienia 
depozytu 

Termin płatności 

 

5 
 

Lit Sp. z o.o. 
ul. Jelenia 34 
70-791 Szczecin 

TAK 
94 640,00 zł netto 

102 211,20 zł brutto 
24 godziny 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 

 

Zadanie nr 5 
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 11 772,00 zł (brutto). 

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu uzupełnienia depozytu i 
warunków   płatności: 

Nr 

oferty 

Nazwa (firma) oraz 

adres Wykonawcy 
MMŚ*  Cena oferty 

Termin 

uzupełnienia 
depozytu 

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 
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Zadanie nr 6 
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 25 498,80 zł (brutto). 

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

 

Zadanie nr 7 
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 351 000,00 zł (brutto). 

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu uzupełnienia depozytu i 
warunków   płatności: 

Nr 

oferty 

Nazwa (firma) oraz 

adres Wykonawcy 
MMŚ*  Cena oferty 

Termin 

uzupełnienia 
depozytu 

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 
 

Zadanie nr 8 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 111 888,00 zł (brutto). 
2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu uzupełnienia depozytu i 

warunków   płatności: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) oraz 
adres Wykonawcy 

MMŚ*  Cena oferty 

Termin 

uzupełnienia 

depozytu 

Termin płatności 
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Zimmer Biomet Polska Sp. z o.o. 
ul. Płowiecka 75 
04-501 Warszawa 

TAK 
103 600,00 zł netto 
111 888,00 zł brutto 

24 godziny 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 
 

Zadanie nr 9 
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 334 044,00 zł (brutto). 

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu uzupełnienia depozytu i 

warunków   płatności: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) oraz 
adres Wykonawcy 

MMŚ*  Cena oferty 

Termin 

uzupełnienia 

depozytu 

Termin płatności 

…. NIE ZŁOŻONO ŻADNEJ OFERTY …. …….. ….. ….. 
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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 

 
Zadanie nr 10 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 192 780,00 zł (brutto). 
2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu uzupełnienia depozytu i 

warunków   płatności: 

Nr 

oferty 

Nazwa (firma) oraz 

adres Wykonawcy 
MMŚ*  Cena oferty 

Termin 
uzupełnienia 

depozytu 

Termin płatności 

10 
Smith&Nephew Sp. z o.o. 
ul. Osmańska 12 
02-823 Warszawa 

TAK 
138 000,00 zł netto 
149 040,00 zł brutto  

24 godziny 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 
 

Zadanie nr 11 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 46 008,00 zł (brutto). 
2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu uzupełnienia depozytu i 

warunków   płatności: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) oraz 
adres Wykonawcy 

MMŚ*  Cena oferty 

Termin 

uzupełnienia 

depozytu 

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 

 
Zadanie nr 12 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 132 192,00 zł (brutto). 

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

Nr 

oferty 

Nazwa (firma) oraz 

adres Wykonawcy 
MMŚ*  Cena oferty Termin dostawy Termin płatności 

8 
Stryker Polska Sp. z o.o. 
ul. Poleczki 35 
02-822 Warszawa 

TAK 
121 260,00 zł netto 

130 960,80 zł brutto 
3 dni 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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Zadanie nr 13 
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 119 323,00 zł (brutto). 

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu dostawy i warunków   

płatności: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) oraz 
adres Wykonawcy 

MMŚ*  Cena oferty Termin dostawy Termin płatności 

9 
LINVATEC POLSKA Sp. z o.o. 
ul. Jutrzenki 118 
02-230 Warszawa 

TAK 
93 500,00 zł netto 

100 980,00 zł brutto 
3 dni 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 
 

Zadanie nr 14 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 138 677,83 zł (brutto). 
2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu dostawy i warunków   

płatności: 

Nr 

oferty 

Nazwa (firma) oraz 

adres Wykonawcy 
MMŚ*  Cena oferty Termin dostawy Termin płatności 

4 
Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o. 
ul. Iłżycka 24 
02-135 Warszawa 

NIE 
130 340,00 zł netto 

140 767,20 zł brutto 
3 dni 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 

 
Zadanie nr 15 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 64 287,00 zł (brutto). 
2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu dostawy i warunków   

płatności: 

Nr 

oferty 

Nazwa (firma) oraz 

adres Wykonawcy 
MMŚ*  Cena oferty Termin dostawy Termin płatności 

4 
Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o. 
ul. Iłżycka 24 
02-135 Warszawa 

NIE 
53 973,00 zł netto 

 58 290,84 zł brutto 
3 dni 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 

 
Zadanie nr 16 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1 754 460,00 zł (brutto). 
2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu uzupełnienia depozytu i 

warunków   płatności: 

Nr 

oferty 

Nazwa (firma) oraz 

adres Wykonawcy 
MMŚ*  Cena oferty 

Termin 
uzupełnienia 

depozytu 

Termin płatności 

4 
Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o. 
ul. Iłżycka 24 
02-135 Warszawa 

NIE 
1 624 500,00 zł netto 

 1 754 460,00 zł brutto 
24 godziny 60 dni 



6 

 

* 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 

 
Zadanie nr 17 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 51 732,00 zł (brutto). 
2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu uzupełnienia depozytu i 

warunków   płatności: 

Nr 

oferty 

Nazwa (firma) oraz 

adres Wykonawcy 
MMŚ*  Cena oferty 

Termin 
uzupełnienia 

depozytu 

Termin płatności 

4 
Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o. 
ul. Iłżycka 24 
02-135 Warszawa 

NIE 
48 500,00 zł netto 

 52 380,00 zł brutto 
24 godziny 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 
 

Zadanie nr 18 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 27 594,00 zł (brutto). 
2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu dostawy i warunków   

płatności: 

Nr 

oferty 

Nazwa (firma) oraz 

adres Wykonawcy 
MMŚ*  Cena oferty Termin dostawy Termin płatności 

4 
Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o. 
ul. Iłżycka 24 
02-135 Warszawa 

NIE 
25 800,00 zł netto 

 27 864,00 zł brutto 
3 dni 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 

 
Zadanie nr 19 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 139 590,00 zł (brutto). 
2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu uzupełnienia depozytu i 

warunków   płatności: 

Nr 

oferty 

Nazwa (firma) oraz 

adres Wykonawcy 
MMŚ*  Cena oferty 

Termin 
uzupełnienia 

depozytu 

Termin płatności 

4 
Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o. 
ul. Iłżycka 24 
02-135 Warszawa 

NIE 
129 250,00 zł netto 

 139 590,00 zł brutto 
24 godziny 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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Zadanie nr 20 
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 42 876,00 zł (brutto). 

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu dostawy i warunków   

płatności: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) oraz 
adres Wykonawcy 

MMŚ*  Cena oferty Termin dostawy Termin płatności 

4 
Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o. 
ul. Iłżycka 24 
02-135 Warszawa 

NIE 
39 700,00 zł netto 

 42 876,00 zł brutto 
3 dni 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 
 

Zadanie nr 21 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 39 420,00 zł (brutto). 
2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu dostawy i warunków   

płatności: 

Nr 

oferty 

Nazwa (firma) oraz 

adres Wykonawcy 
MMŚ*  Cena oferty Termin dostawy Termin płatności 

4 
Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o. 
ul. Iłżycka 24 
02-135 Warszawa 

NIE 
36 500,00 zł netto 

 39 420,00 zł brutto 
3 dni 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 

 
Zadanie nr 22 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 45 365,40 zł (brutto). 
2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu dostawy i warunków   

płatności: 

Nr 

oferty 

Nazwa (firma) oraz 

adres Wykonawcy 
MMŚ*  Cena oferty Termin dostawy Termin płatności 

10 
Smith&Nephew Sp. z o.o. 
ul. Osmańska 12 
02-823 Warszawa 

TAK 
42 000,00 zł netto 

45 360,00 zł brutto  
3 dni 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 

 
Zadanie nr 23 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 591 300,00 zł (brutto). 
2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu uzupełnienia depozytu i 

warunków   płatności: 

Nr 

oferty 

Nazwa (firma) oraz 

adres Wykonawcy 
MMŚ*  Cena oferty 

Termin 
uzupełnienia 

depozytu 

Termin płatności 

 
6 

 

Zimmer Biomet Polska Sp. z o.o. 
ul. Płowiecka 75 
04-501 Warszawa 

TAK 
589 250,00 zł netto 

636 390,00 zł brutto 
24 godziny 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 

 
Zadanie nr 24 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 515 700,00 zł (brutto). 
2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu uzupełnienia depozytu i 

warunków   płatności: 

Nr 

oferty 

Nazwa (firma) oraz 

adres Wykonawcy 
MMŚ*  Cena oferty 

Termin 
uzupełnienia 

depozytu 

Termin płatności 

 
6 

 

Zimmer Biomet Polska Sp. z o.o. 
ul. Płowiecka 75 
04-501 Warszawa 

TAK 
547 500,00 zł netto 

591 300,00 zł brutto 
24 godziny 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 

 
Zadanie nr 25 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 70 848,00 zł (brutto). 
2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu dostawy i warunków   

płatności: 

Nr 

oferty 

Nazwa (firma) oraz 

adres Wykonawcy 
MMŚ*  Cena oferty Termin dostawy Termin płatności 

8 
Stryker Polska Sp. z o.o. 
ul. Poleczki 35 
02-822 Warszawa 

TAK 
62 900,00 zł netto 

67 932,00 zł brutto 
3 dni 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 

 
Zadanie nr 26 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 139 536,00 zł (brutto). 

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

Nr 

oferty 

Nazwa (firma) oraz 

adres Wykonawcy 
MMŚ*  Cena oferty Termin dostawy Termin płatności 

 

6 
 

Zimmer Biomet Polska Sp. z o.o. 
ul. Płowiecka 75 
04-501 Warszawa 

TAK 
126 100,00 zł netto 
136 188,00 zł brutto 

3 dni 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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Zadanie nr 27 
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 95 094,00 zł (brutto). 

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu dostawy i warunków   

płatności: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) oraz 
adres Wykonawcy 

MMŚ*  Cena oferty Termin dostawy Termin płatności 

 
6 

 

Zimmer Biomet Polska Sp. z o.o. 
ul. Płowiecka 75 
04-501 Warszawa 

TAK 
88 000,00 zł netto 

95 040,00 zł brutto 
3 dni 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 

 
Zadanie nr 28 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 292 032,00 zł (brutto). 
2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu uzupełnienia depozytu i 

warunków   płatności: 

Nr 

oferty 

Nazwa (firma) oraz 

adres Wykonawcy 
MMŚ*  Cena oferty 

Termin 
uzupełnienia 

depozytu 

Termin płatności 

 
6 

 

Zimmer Biomet Polska Sp. z o.o. 
ul. Płowiecka 75 
04-501 Warszawa 

TAK 
270 400,00 zł netto 
292 032,00 zł brutto 

24 godziny 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 
 

Zadanie nr 29 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 237 168,00  zł (brutto). 
2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu uzupełnienia depozytu i 

warunków   płatności: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) oraz 
adres Wykonawcy 

MMŚ*  Cena oferty 
Termin 

uzupełnienia 

depozytu 

Termin płatności 

4 
Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o. 
ul. Iłżycka 24 
02-135 Warszawa 

NIE 
219 600,00 zł netto 
237 168,00 zł brutto 

24 godziny 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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Zadanie nr 30 
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 228 204,00 zł (brutto). 

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu uzupełnienia depozytu i 

warunków   płatności: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) oraz 
adres Wykonawcy 

MMŚ*  Cena oferty 

Termin 

uzupełnienia 
depozytu 

Termin płatności 

10 
Smith&Nephew Sp. z o.o. 
ul. Osmańska 12 
02-823 Warszawa 

TAK 
211 300,00 zł netto 

228 204,00 zł brutto  
24-48 godzin 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 

 
Zadanie nr 31 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1 357 992,00 zł (brutto). 

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu uzupełnienia depozytu i 
warunków   płatności: 

Nr 

oferty 

Nazwa (firma) oraz 

adres Wykonawcy 
MMŚ*  Cena oferty 

Termin 

uzupełnienia 
depozytu 

Termin płatności 

 
6 

 

Zimmer Biomet Polska Sp. z o.o. 
ul. Płowiecka 75 
04-501 Warszawa 

TAK 
1 254 400,00 zł netto 

1 354 752,00 zł brutto 
24 godziny 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 

 
Zadanie nr 32 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 238 356,00 zł (brutto). 
2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu uzupełnienia depozytu i 

warunków   płatności: 

Nr 

oferty 

Nazwa (firma) oraz 

adres Wykonawcy 
MMŚ*  Cena oferty 

Termin 
uzupełnienia 

depozytu 

Termin płatności 

 
6 

 

Zimmer Biomet Polska Sp. z o.o. 
ul. Płowiecka 75 
04-501 Warszawa 

TAK 
214 690,00 zł netto 

231 865,20 zł brutto 
24 godziny 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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Zadanie nr 33 
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 68 040,00 zł (brutto). 

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu uzupełnienia depozytu i 

warunków   płatności: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) oraz 
adres Wykonawcy 

MMŚ*  Cena oferty 

Termin 

uzupełnienia 
depozytu 

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 

 
Zadanie nr 34 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 392 256,00 zł (brutto). 
2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu uzupełnienia depozytu i 

warunków   płatności: 

Nr 

oferty 

Nazwa (firma) oraz 

adres Wykonawcy 
MMŚ*  Cena oferty 

Termin 
uzupełnienia 

depozytu 

Termin płatności 

 
5 

 

Lit Sp. z o.o. 
ul. Jelenia 34 
70-791 Szczecin 

TAK 
380 000,00 zł netto 
410 400,00 zł brutto 

24 godziny 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 
 

Zadanie nr 35 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 21 600,00 zł (brutto). 
2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu dostawy 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 
 

Zadanie nr 36 
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 14 688,00 zł (brutto). 

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu dostawy i warunków   

płatności: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) oraz 
adres Wykonawcy 

MMŚ*  Cena oferty Termin dostawy Termin płatności 

…. NIE ZŁOŻONO ŻADNEJ OFERTY …. …….. ….. ….. 
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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 

 
Zadanie nr 37 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 27 000,00 zł (brutto). 
2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu dostawy 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 

 
Zadanie nr 38 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 190 080,00 zł (brutto). 
2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu dostawy i warunków   

płatności: 

Nr 

oferty 

Nazwa (firma) oraz 

adres Wykonawcy 
MMŚ*  Cena oferty Termin dostawy Termin płatności 

 

5 
 

Lit Sp. z o.o. 

ul. Jelenia 34 
70-791 Szczecin 

TAK 
176 000,00 zł netto 

190 080,00 zł brutto 
3 dni 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 

 
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 dostawy i warunków   
płatności: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) oraz 
adres Wykonawcy 

MMŚ*  Cena oferty Termin dostawy Termin płatności 

 

5 

 

Lit Sp. z o.o. 
ul. Jelenia 34 
70-791 Szczecin 

TAK 
80 000,00 zł netto 
86 400,00 zł brutto 

3 dni 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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Zadanie nr 40 
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 11 880,00 zł (brutto). 

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

 

Zadanie nr 41 
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 5 940,00 zł (brutto). 

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

 
Zadanie nr 42 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 239 814,00 zł (brutto). 

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu uzupełnienia depozytu i 
warunków   płatności: 

Nr 

oferty 

Nazwa (firma) oraz 

adres Wykonawcy 
MMŚ*  Cena oferty 

Termin 

uzupełnienia 
depozytu 

Termin płatności 

10 
Smith&Nephew Sp. z o.o. 
ul. Osmańska 12 
02-823 Warszawa 

TAK 
218 050,00 zł netto 

235 494,00 zł brutto  
24-48 godzin 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 

 
Zadanie nr 43 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1 513 620,00 zł (brutto). 
2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu uzupełnienia depozytu i 

warunków   płatności: 

Nr 

oferty 

Nazwa (firma) oraz 

adres Wykonawcy 
MMŚ*  Cena oferty 

Termin 
uzupełnienia 

depozytu 

Termin płatności 

2 
Medtronic Poland Sp. z o.o. 
ul. Polna 11 

00-633 Warszawa 

NIE 
1 378 600,00 zł netto 
1 488 888,00 zł brutto 

48 godzin 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 

 
 

Zadanie nr 44 
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 248 616,00 zł (brutto). 

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu uzupełnienia depozytu i 

warunków   płatności: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) oraz 
adres Wykonawcy 

MMŚ*  Cena oferty 

Termin 

uzupełnienia 

depozytu 

Termin płatności 

4 
Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o. 
ul. Iłżycka 24 
02-135 Warszawa 

NIE 
216 222,22 zł netto 

 233 520,00 zł brutto 
24 godziny 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 

 

Zadanie nr 45 
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1 423 440,00 zł (brutto). 

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu uzupełnienia depozytu i 
warunków   płatności: 

Nr 

oferty 

Nazwa (firma) oraz 

adres Wykonawcy 
MMŚ*  Cena oferty 

Termin 

uzupełnienia 
depozytu 

Termin płatności 

1 
Pioneer Surgical Technology B.V. 
Voorveste 7, DC Houten 
Holandia 

NIE 
485 000,00 zł netto 

485 000,00 zł brutto 
48 godzin 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 

 
Zadanie nr 46 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 524 016,00 zł (brutto). 
2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu uzupełnienia depozytu i 

warunków   płatności: 

Nr 

oferty 

Nazwa (firma) oraz 

adres Wykonawcy 
MMŚ*  Cena oferty 

Termin 
uzupełnienia 

depozytu 

Termin płatności 

 
7 

 

Globus Medical Poland Sp. z o.o. 
ul. Barkocińska 6 
03-543 Warszawa 

TAK 
551 200,00 zł netto 

595 296,00 zł brutto 
48 godzin 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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Zadanie nr 47 
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 129 600,00 zł (brutto). 

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu dostawy i warunków   

płatności: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) oraz 
adres Wykonawcy 

MMŚ*  Cena oferty Termin dostawy Termin płatności 

 
6 

 

Zimmer Biomet Polska Sp. z o.o. 
ul. Płowiecka 75 
04-501 Warszawa 

TAK 
55 000,00 zł netto 

59 400,00 zł brutto 
3 dni 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 

 
Zadanie nr 48 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 110 721,00 zł (brutto). 
2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu dostawy i warunków   

płatności: 

Nr 

oferty 

Nazwa (firma) oraz 

adres Wykonawcy 
MMŚ*  Cena oferty Termin dostawy Termin płatności 

3 
Ars Medicum Sp. z o.o. 
ul. Podmurna 101 
87-100 Toruń 

TAK 
100 620,00 zł netto 

108 669,60 zł brutto 
3 dni 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 

 
Zadanie nr 49 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 157 680,00 zł (brutto). 
2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu uzupełnienia depozytu i 

warunków   płatności: 

Nr 

oferty 

Nazwa (firma) oraz 

adres Wykonawcy 
MMŚ*  Cena oferty 

Termin 
uzupełnienia 

depozytu 

Termin płatności 

8 
Stryker Polska Sp. z o.o. 
ul. Poleczki 35 
02-822 Warszawa 

TAK 
147 200,00 zł netto 

158 976,00 zł brutto 
48 godzin 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 
 

Zadanie nr 50 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 64 800,00 zł (brutto). 
2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu uzupełnienia depozytu i 

warunków   płatności: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) oraz 
adres Wykonawcy 

MMŚ*  Cena oferty 
Termin 

uzupełnienia 

depozytu 

Termin płatności 

…. NIE ZŁOŻONO ŻADNEJ OFERTY …. …….. ….. ….. 
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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 

 
Zadanie nr 51 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 123 120,00 zł (brutto). 
2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu uzupełnienia depozytu i 

warunków   płatności: 

Nr 

oferty 

Nazwa (firma) oraz 

adres Wykonawcy 
MMŚ*  Cena oferty 

Termin 
uzupełnienia 

depozytu 

Termin płatności 

 
6 

 

Zimmer Biomet Polska Sp. z o.o. 
ul. Płowiecka 75 
04-501 Warszawa 

TAK 
113 200,00 zł netto 

122 256,00 zł brutto 
24 godziny 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 

 
Zadanie nr 52 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 49 788,00 zł (brutto). 
2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu dostawy i warunków   

płatności: 

Nr 

oferty 

Nazwa (firma) oraz 

adres Wykonawcy 
MMŚ*  Cena oferty Termin dostawy Termin płatności 

 

6 
 

Zimmer Biomet Polska Sp. z o.o. 
ul. Płowiecka 75 
04-501 Warszawa 

TAK 
60 000,00 zł netto 

64 800,00 zł brutto 
3 dni 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 

 

Zadanie nr 53 
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 92 556,00 zł (brutto). 

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu dostawy 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 
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Zadanie nr 54 
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 244 620,00 zł (brutto). 

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu uzupełnienia depozytu i 

warunków   płatności: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) oraz 
adres Wykonawcy 

MMŚ*  Cena oferty 

Termin 

uzupełnienia 
depozytu 

Termin płatności 

4 
Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o. 
ul. Iłżycka 24 
02-135 Warszawa 

NIE 
221 500,00 zł netto 

 239 220,00 zł brutto 
24 godziny 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 

 
Zadanie nr 55 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 305 704,80 zł (brutto). 

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu uzupełnienia depozytu i 
warunków   płatności: 

Nr 

oferty 

Nazwa (firma) oraz 

adres Wykonawcy 
MMŚ*  Cena oferty 

Termin 

uzupełnienia 
depozytu 

Termin płatności 

11 
MEDGAL Sp. z o.o. 
ul. Niewodnicka 26A 
16-001 Księżyno 

TAK 
269 010,00 zł netto 

290 530,80 zł brutto 
23 godziny 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 

 
Zadanie nr 56 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 154 440,00 zł (brutto). 
2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu dostawy i warunków   

płatności: 

Nr 

oferty 

Nazwa (firma) oraz 

adres Wykonawcy 
MMŚ*  Cena oferty Termin dostawy Termin płatności 

4 
Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o. 
ul. Iłżycka 24 
02-135 Warszawa 

NIE 
143 000,00 zł netto 

 154 440,00 zł brutto 
24 dni 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 

 
Jednocześnie przypominamy, iż Wykonawca zgodnie z ar. 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, że Wykonawca może przedstawić dowody, że 

powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w pompowaniu o udzieleniu 
zamówienia.  

                      KIEROWNIK 
                        SEKCJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  

                        Marta Potiechin - Nowak 


