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SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE 

EP/220/86/2020/8                                                                     Szczecin, dnia 02.02.2021r. 
 
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 
 
 
dotyczy: przetargu nieograniczonego znak sprawy: EP/220/86/2020 pn.: Dostawa materiałów 
ogólnobudowlanych – lokalizacja ul. A. Sokołowskiego 11 w SPWSZ w Szczecinie 

 
Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. 
z 2019r., poz. 1843 ze zm., 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: 61 585,83 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 

materiałów     

Termin 
rozpatrzenia 

reklamacji wad 
jakościowych 

1 2 3 4 5 6 

2 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Test 
Kłoda W. i Olejnicka D. 
ul. Rugiańska 17 
71-653 Szczecin 

TAK 
52 607,69 zł netto 
64 707,46 zł brutto 

6 dni 
roboczych 

5 dni roboczych 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 
 

Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dalej - 

„SIWZ”): sukcesywnie przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy, jednakże nie dłużej niż do 

wyczerpania maksymalnej kwoty zobowiązania. 
Termin ważności/przydatności do użytku dostarczanych materiałów (zgodnie z § 1 ust. 7 projektu umowy, 
stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, dalej – „projekt umowy”): nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc od daty ich 
dostawy. 
Warunki płatności: zgodnie z § 2 projektu umowy. 
 
Zadanie nr 2 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 35 017,28 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 

materiałów     

Termin 
rozpatrzenia 

reklamacji wad 
jakościowych 

1 2 3 4 5 6 

2 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Test 
Kłoda W. i Olejnicka D. 
ul. Rugiańska 17 
71-653 Szczecin 

TAK 
27 287,67 zł netto 
33 563,83 zł brutto 

9 dni 
roboczych 

5 dni roboczych 

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

„SIWZ”): sukcesywnie przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy, jednakże nie dłużej niż do 

wyczerpania maksymalnej kwoty zobowiązania. 
Termin ważności/przydatności do użytku dostarczanych materiałów (zgodnie z § 1 ust. 7 projektu umowy, 
stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, dalej – „projekt umowy”): nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc od daty ich 
dostawy. 
Warunki płatności: zgodnie z § 2 projektu umowy. 
 
Zadanie nr 3 
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 6 418,21 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 

materiałów     

Termin 
rozpatrzenia 

reklamacji wad 

jakościowych 
1 2 3 4 5 6 

2 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Test 
Kłoda W. i Olejnicka D. 
ul. Rugiańska 17 
71-653 Szczecin 

TAK 
7 494,58 zł netto 
9 218,33 zł brutto 

9 dni 
roboczych 

5 dni roboczych 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 
 

Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dalej - 

„SIWZ”): sukcesywnie przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy, jednakże nie dłużej niż do 

wyczerpania maksymalnej kwoty zobowiązania. 
Termin ważności/przydatności do użytku dostarczanych materiałów (zgodnie z § 1 ust. 7 projektu umowy, 
stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, dalej – „projekt umowy”): nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc od daty ich 
dostawy. 
Warunki płatności: zgodnie z § 2 projektu umowy. 
 
Zadanie nr 4 
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 48 598,24 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 

materiałów     

Termin 
rozpatrzenia 

reklamacji wad 
jakościowych 

1 2 3 4 5 6 

 nie złożono żadnej oferty     

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 
 

Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dalej - 

„SIWZ”): sukcesywnie przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy, jednakże nie dłużej niż do 

wyczerpania maksymalnej kwoty zobowiązania. 
Termin ważności/przydatności do użytku dostarczanych materiałów (zgodnie z § 1 ust. 7 projektu umowy, 
stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, dalej – „projekt umowy”): nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc od daty ich 
dostawy. 
Warunki płatności: zgodnie z § 2 projektu umowy. 
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Zadanie nr 5 
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 82 105,31 zł (brutto). 
2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 
okresu gwarancji i warunków płatności: 

Nr oferty nadany przez: 
Nazwa (firma)  

oraz adres Wykonawcy 
MMŚ*  Cena oferty 

Termin  
dostawy 

materiałów     

Termin 
rozpatrzenia 

reklamacji wad 
jakościowych 

Zamawiającego SmartPZP 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
1000 

/EP/220/86 
/2020 

ELKOND Sp. z o.o. 
ul. Handlowa 6C 
15-399 Białystok 

TAK 
82 926,73 zł netto 

101 999,99 zł brutto 
12 dni 

roboczych 
14 dni roboczych 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 
 

Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dalej - 

„SIWZ”): sukcesywnie przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy, jednakże nie dłużej niż do 

wyczerpania maksymalnej kwoty zobowiązania. 
Termin ważności/przydatności do użytku dostarczanych materiałów (zgodnie z § 1 ust. 7 projektu umowy, 
stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, dalej – „projekt umowy”): nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc od daty ich 
dostawy. 
Warunki płatności: zgodnie z § 2 projektu umowy. 
 
Szczegółowe formularze ofertowe dostępne są dla wszystkich zainteresowanych podmiotów na stronie 

Zamawiającego w zakładce „Dokumentacja Postępowania”. 

                        
 

                       KIEROWNIK 
                        SEKCJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  

      
                                                                                         Marta Potiechin - Nowak 

 
 


