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ZETOM-CERT 

ISO 9001 

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE 

Nasz znak:                                                                                               Data: 
EP/220/77/2017/2                                                                31.10.2017r. 

 

 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 
 

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/77/2017 pn.: Dostawa wyrobów medycznych 
jednorazowego użytku oraz sprzętu medycznego jednorazowego użytku do zabiegów 

chirurgicznych i neurochirurgicznych 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: 941,76 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 

 nie złożono żadnej oferty     

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 
 

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

sukcesywnie od daty podpisania umowy do dnia 14.07.2018r., jednakże nie dłużej niż do wyczerpania 
maksymalnej kwoty zobowiązania. 

 
Termin zachowania przez dostarczane wyroby pełnej sterylności (zgodnie z § 1 ust. 14 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: 16 729,20 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 

20 

MAR-FOUR MARIAN SIEKIERSKI 

ul. Kilińskiego 185 
90-348 Łódź 

TAK 
 22 720,00 zł netto 

 24 537,60 zł brutto 
3 dni robocze  60 dni 

21 

ELEKTRO MED Grzegorz Pałkowski 

ul. Zabierzowska 11 
32-005 Niepołomice 

TAK 
 11 750,00 zł netto 

 12 690,00 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 od daty podpisania umowy do dnia 14.07.2018r., jednakże nie dłużej niż do wyczerpania 
maksymalnej kwoty zobowiązania. 

 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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Termin zachowania przez dostarczane wyroby pełnej sterylności (zgodnie z § 1 ust. 14 projektu umowy, 
stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ): nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty ich dostawy. 

 

Zadanie nr 3 
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 7 603,20 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 

9 

DAR-MED Dariusz Wolski 

ul. Jana Kazimierza 11 lok. 86 

01-248 Warszawa 

TAK 
 4 600,00 zł netto 
 4 968,00 zł brutto 

3 dni robocze  60 dni 

11 

ARNO-MED Sp. z o.o. 

ul. Kolejowa 24 

55-081 Mietków 

TAK 
 6 417,60 zł netto 
6 931,01 zł brutto 

3 dni robocze  60 dni 

24 

Aesculap Chifa Sp. z o.o. 

ul. Tysiąclecia 14 
64-300 NowyTomyśl 

NIE 
 7 068,00 zł netto 
7 633,44 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 od daty podpisania umowy do dnia 14.07.2018r., jednakże nie dłużej niż do wyczerpania 

maksymalnej kwoty zobowiązania. 
 

Termin zachowania przez dostarczane wyroby pełnej sterylności (zgodnie z § 1 ust. 14 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: 13 824,00 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 

ZARYS International Group spółka           

z ograniczoną odpowiedzialnością 

spółka komandytowa 
ul. Pod Borem 18 

41-808 Zabrze 

TAK 
 50 500,00 zł netto 

 54 540,00 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 od daty podpisania umowy do dnia 14.07.2018r., jednakże nie dłużej niż do wyczerpania 

maksymalnej kwoty zobowiązania. 

 
Termin zachowania przez dostarczane wyroby pełnej sterylności (zgodnie z § 1 ust. 14 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: 6 480,00 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 

 nie złożono żadnej oferty     

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 
 

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

sukcesywnie od daty podpisania umowy do dnia 14.07.2018r., jednakże nie dłużej niż do wyczerpania 
maksymalnej kwoty zobowiązania. 

 
Termin zachowania przez dostarczane wyroby pełnej sterylności (zgodnie z § 1 ust. 14 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: 19 440,00 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 

BERYL Med Ltd 

1ST FLOOR, 26 FOUBERTS PLACE 
W1F 7PP Londyn 

Anglia 

TAK 
 12 900,00 zł netto 
 13 932,00 zł brutto 

3 dni robocze  60 dni 

16 

ZARYS International Group spółka           
z ograniczoną odpowiedzialnością 

spółka komandytowa 
ul. Pod Borem 18 

41-808 Zabrze 

TAK 
 25 600,00 zł netto 
 27 648,00 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 od daty podpisania umowy do dnia 14.07.2018r., jednakże nie dłużej niż do wyczerpania 
maksymalnej kwoty zobowiązania. 

 
Termin zachowania przez dostarczane wyroby pełnej sterylności (zgodnie z § 1 ust. 14 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: 43 200,00 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 

3 

ELEKTRO-OXIGEN POLSKA Sp. z o.o. 

ul. Łowicka 50/15 
02-531 Warszawa 

TAK 
 45 760,00 zł netto 
 49 429,80 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 od daty podpisania umowy do dnia 14.07.2018r., jednakże nie dłużej niż do wyczerpania 

maksymalnej kwoty zobowiązania. 
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Termin zachowania przez dostarczane wyroby pełnej sterylności (zgodnie z § 1 ust. 14 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: 8 640,00 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 

4 
SUN-MED Spółka Cywilna 
ul. Franciszkańska 104/112 

91-845 Łódź 

TAK 
 15 000,00 zł netto 

 16 200,00 zł brutto 

do 3 dni 

roboczych 
 60 dni 

16 

ZARYS International Group spółka           
z ograniczoną odpowiedzialnością 

spółka komandytowa 
ul. Pod Borem 18 

41-808 Zabrze 

TAK 
 6 840,00 zł netto 
 7 387,20 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 od daty podpisania umowy do dnia 14.07.2018r., jednakże nie dłużej niż do wyczerpania 

maksymalnej kwoty zobowiązania. 

 
Termin zachowania przez dostarczane wyroby pełnej sterylności (zgodnie z § 1 ust. 14 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: 6 161,40 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 

Biameditek SPÓŁKA Z O.O. 

ul. Elewatorska 58 
15-620 Białystok 

TAK 
 5 705,00 zł netto 

 6 161,40 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 od daty podpisania umowy do dnia 14.07.2018r., jednakże nie dłużej niż do wyczerpania 
maksymalnej kwoty zobowiązania. 

 

Termin zachowania przez dostarczane wyroby pełnej sterylności (zgodnie z § 1 ust. 14 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: 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     
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* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 
 

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

sukcesywnie od daty podpisania umowy do dnia 14.07.2018r., jednakże nie dłużej niż do wyczerpania 
maksymalnej kwoty zobowiązania. 

 
Termin zachowania przez dostarczane wyroby pełnej sterylności (zgodnie z § 1 ust. 14 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: 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 

1 

CREATUS Marta Chromicz 

ul. Zajęcza 14d 
70-795 Szczecin 

TAK 
 15 600,00 zł netto 
 16 848,00 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 od daty podpisania umowy do dnia 14.07.2018r., jednakże nie dłużej niż do wyczerpania 
maksymalnej kwoty zobowiązania. 

 

Termin zachowania przez dostarczane wyroby pełnej sterylności (zgodnie z § 1 ust. 14 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: 43 200,00 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 

15 
Optimed PRO-OFFICE P. Szewczyk  
ul. Forteczna 5, Bud. Fort 47a 

32-086 Węgrzce 

TAK 
 40 000,00 zł netto 
 43 200,00 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 od daty podpisania umowy do dnia 14.07.2018r., jednakże nie dłużej niż do wyczerpania 

maksymalnej kwoty zobowiązania. 
 

Termin zachowania przez dostarczane wyroby pełnej sterylności (zgodnie z § 1 ust. 14 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: 52 380,00 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 

8 

Alfa-med Mirosław Borecki 

ul. Wojciechowskiego 48 

71-476 Szczecin 

TAK 
 43 580,00 zł netto 
 47 066,40 zł brutto 

do 3 dni 
roboczych 

 60 dni 

18 

Kliniki Naczyniowo-Kardiologiczne  

KNK Sp. z o.o. 
ul. Rakoniewicka 23A 

60-111 Poznań 

TAK 
 35 930,00 zł netto 
 38 804,40 zł brutto 

3 dni robocze  60 dni 

19 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
Handlowe „RowLAM” s.c. 

M. Żelaziński, L. Schroeder 

ul. Przybrzeżna 17 
62-800 Kalisz 

TAK 
 39 500,00 zł netto 
 42 660,00 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 od daty podpisania umowy do dnia 14.07.2018r., jednakże nie dłużej niż do wyczerpania 
maksymalnej kwoty zobowiązania. 

 
Termin zachowania przez dostarczane wyroby pełnej sterylności (zgodnie z § 1 ust. 14 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: 9 720,00 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 

10 

ANGA – ANIOŁA Tomasz Anioła 

ul. Chociszewskiego 28a/8 

60-258 Poznań 

TAK 
 6 420,00 zł netto 
 6 933,60 zł brutto 

do 3 dni 
roboczych 

 60 dni 

20 

MAR-FOUR MARIAN SIEKIERSKI 

ul. Kilińskiego 185 
90-348 Łódź 

TAK 
 8 043,60 zł netto 
 8 687,09 zł brutto 

3 dni robocze  60 dni 

21 

ELEKTRO MED Grzegorz Pałkowski 

ul. Zabierzowska 11 
32-005 Niepołomice 

TAK 
 5 860,00 zł netto 

 6 328,80 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 od daty podpisania umowy do dnia 14.07.2018r., jednakże nie dłużej niż do wyczerpania 
maksymalnej kwoty zobowiązania. 

 

Termin zachowania przez dostarczane wyroby pełnej sterylności (zgodnie z § 1 ust. 14 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: 181 332,00 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 

12 

Medtronic Poland Sp. z o.o. 

ul. Polna 11 

00-633 Warszawa 

NIE 
 157 680,00 zł netto 
 170 294,40 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 od daty podpisania umowy do dnia 14.07.2018r., jednakże nie dłużej niż do wyczerpania 

maksymalnej kwoty zobowiązania. 
 

Termin zachowania przez dostarczane wyroby pełnej sterylności (zgodnie z § 1 ust. 14 projektu umowy, 

stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ): nie krótszy niż 24 miesiące licząc od daty ich dostawy. 

 

Zadanie nr 16 
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 60 804,00 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 

17 
Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. 
ul. Iłżecka 24 

02-135 Warszawa 

NIE 
 55 900,00 zł netto 

 60 492,00 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 od daty podpisania umowy do dnia 14.07.2018r., jednakże nie dłużej niż do wyczerpania 

maksymalnej kwoty zobowiązania. 

 
Termin zachowania przez dostarczane wyroby pełnej sterylności (zgodnie z § 1 ust. 14 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: 3 726,00 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 

Medtronic Poland Sp. z o.o. 

ul. Polna 11 
00-633 Warszawa 

NIE 
 3 600,00 zł netto 

 3 888,00 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 od daty podpisania umowy do dnia 14.07.2018r., jednakże nie dłużej niż do wyczerpania 
maksymalnej kwoty zobowiązania. 

 

Termin zachowania przez dostarczane wyroby pełnej sterylności (zgodnie z § 1 ust. 14 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: 4 536,00 zł (brutto). 
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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 
MIKAMED Sp. z o.o. 
ul. Bądkowskiego 41 lok. 7 

80-137 Gdańsk 

TAK 
 4 200,00 zł netto 
 4 536,00 zł brutto 

5 dni roboczych  30 dni 

12 

Medtronic Poland Sp. z o.o. 

ul. Polna 11 

00-633 Warszawa 

NIE 
 3 900,00 zł netto 
 4 212,00 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 od daty podpisania umowy do dnia 14.07.2018r., jednakże nie dłużej niż do wyczerpania 

maksymalnej kwoty zobowiązania. 
 

Termin zachowania przez dostarczane wyroby pełnej sterylności (zgodnie z § 1 ust. 14 projektu umowy, 

stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ): nie krótszy niż 24 miesiące licząc od daty ich dostawy. 

 

Zadanie nr 19 
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 48 751,20 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 

12 
Medtronic Poland Sp. z o.o. 
ul. Polna 11 

00-633 Warszawa 

NIE 
 63 500,00 zł netto 

 68 580,00 zł brutto 

do 3 dni 

roboczych 
 60 dni 

17 
Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. 
ul. Iłżecka 24 

02-135 Warszawa 

NIE 
 70 750,00 zł netto 

 76 410,00 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 od daty podpisania umowy do dnia 14.07.2018r., jednakże nie dłużej niż do wyczerpania 

maksymalnej kwoty zobowiązania. 

 
Termin zachowania przez dostarczane wyroby pełnej sterylności (zgodnie z § 1 ust. 14 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: 37 260,00 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 

25 

Stryker Polska Sp. z o.o. 

ul. Poleczki 35 
02-822 Warszawa 

TAK 
 34 500,00 zł netto 

 37 260,00 zł brutto 
24 godziny  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 od daty podpisania umowy do dnia 14.07.2018r., jednakże nie dłużej niż do wyczerpania 

maksymalnej kwoty zobowiązania. 

 
Termin zachowania przez dostarczane wyroby pełnej sterylności (zgodnie z § 1 ust. 14 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: 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 

25 

Stryker Polska Sp. z o.o. 

ul. Poleczki 35 
02-822 Warszawa 

TAK 
 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 od daty podpisania umowy do dnia 14.07.2018r., jednakże nie dłużej niż do wyczerpania 
maksymalnej kwoty zobowiązania. 

 
Termin zachowania przez dostarczane wyroby pełnej sterylności (zgodnie z § 1 ust. 14 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: 47 520,00 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 

5 

LfC Sp. z o.o. 

ul. Kożuchowska 41 

65-364 Zielona Góra 

TAK 
 44 000,00 zł netto 
 47 520,00 zł brutto 

12 godzin  60 dni 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 

 

Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia): 
sukcesywnie od daty podpisania umowy do dnia 14.07.2018r., jednakże nie dłużej niż do wyczerpania 

maksymalnej kwoty zobowiązania. 
 

Termin zachowania przez dostarczane wyroby pełnej sterylności (zgodnie z § 1 ust. 14 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: 21 060,00 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 

22 

Konsorcjum firm: 

Toruńskie Zakłady Materiałów 

Opatrunkowych S.A. - Lider 
ul. Żółkiewskiego 20/26 

87-100 Toruń 
i 

Toruńskie Zakłady Materiałów 
Opatrunkowych Dystrybucja Szczecin 

Sp. z o.o. - Członek 

ul. Rapackiego nr 2 
71-467 Szczecin 

NIE 
(Li-

der)  

TAK 
(Czło-

nek) 

 20 175,00 zł netto 

 21 789,00 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 od daty podpisania umowy do dnia 14.07.2018r., jednakże nie dłużej niż do wyczerpania 
maksymalnej kwoty zobowiązania. 

 
Termin zachowania przez dostarczane wyroby pełnej sterylności (zgodnie z § 1 ust. 14 projektu umowy, 

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

 

Zadanie nr 24 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 17 442,00 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 od daty podpisania umowy do dnia 14.07.2018r., jednakże nie dłużej niż do wyczerpania 
maksymalnej kwoty zobowiązania. 

 
Termin zachowania przez dostarczane wyroby pełnej sterylności (zgodnie z § 1 ust. 14 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: 16 848,00 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 

ZIMMER BIOMET POLSKA Sp. z o.o. 

ul. Płowiecka 75 
04-501 Warszawa 

TAK 
 15 600,00 zł netto 
 16 848,00 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 od daty podpisania umowy do dnia 14.07.2018r., jednakże nie dłużej niż do wyczerpania 

maksymalnej kwoty zobowiązania. 
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Termin zachowania przez dostarczane wyroby pełnej sterylności (zgodnie z § 1 ust. 14 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: 60 372,00 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 
D4 Sp. z o.o. 
ul. Okólnik 11A/69 

00-368 Warszawa 

TAK 
 55 555,60 zł netto 

 60 000,00 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 od daty podpisania umowy do dnia 14.07.2018r., jednakże nie dłużej niż do wyczerpania 

maksymalnej kwoty zobowiązania. 

 
Termin zachowania przez dostarczane wyroby pełnej sterylności (zgodnie z § 1 ust. 14 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: 111 507,84 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 

Medartis Sp. z o.o. 

ul. Legnicka 56 
54-204 Wrocław 

TAK 
 104 693,00 zł netto 

 113 068,44 zł brutto 
12 godzin  60 dni 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 

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

sukcesywnie od daty podpisania umowy do dnia 14.07.2018r., jednakże nie dłużej niż do wyczerpania 
maksymalnej kwoty zobowiązania. 

 

Termin zachowania przez dostarczane wyroby pełnej sterylności (zgodnie z § 1 ust. 14 projektu umowy, 

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

 

 

                      KIEROWNIK 
                        SEKCJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  

      
                                                                                                          Marta Potiechin - Nowak 


