
ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT Kraków, 8 lutego 2018r.

Sprawa nr: DZP-271-46/18
Dotyczy: zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nt. „Sukcesywna dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku" ogłoszonego w

Biuletynie Zamówień Publicznych 509955-N-2018 z dnia 2018-01-25 r.

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 08.02.2018 r. do godz. 10:00 złożono 3 oferty:

Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia kwotę w
łącznej wysokości dla Pakietów 1-5:

325 222,00 PLN brutto.
słownie: trzysta dwadzieścia pięć tysięcy
dwieście dwadzieścia dwa złote zero
groszy.

Oferent nr l

SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.
ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice

Tel./Faks:: +48 32/ 788-55-00

e-mail: biuro@salusint.com.pl,

Oferent nr 2

Aesculap Chifa Sp. z o.o.
ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl

tel: +48 61/44 20 100, fax:+48 61/44 37 505
email: info.acp@bbraun.com

Oferent nr 3

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
ANMAR Sp. z o.o. SP. K.
ul. Strefowa 22, 43-100 Tychy

tel/fax: +48 32/780 65 31, tel/fax: +48 32/

3271696
maił: biuro@anmar.tvchy.pl

Pakiet l -
53 651,29 netto,
57 943,36 zł brutto

Wymagana realizacja: max w ciągu 5 dni
od momentu złożenia zamówienia (w dni
robocze od poniedziałku do piątku z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od
pracy, w godzinach od 8:00 do 14:00).

Cena: 48 511,80 zł netto
52 392,73 zł brutto

1. Do dnia 15 marca 2019r. lub do
wyczerpania przewidywanych ilości Towaru
będącego przedmiotem umowy

2. Deklarowany przez Wykonawcę termin
realizacji zamówienia cząstkowego : 2 dni.

3. Termin płatności: przelew 30 dni.
4. Termin ważności zaoferowanego produktu

wynosi: 12 miesięcy od dnia jego dostawy
Pakiet 2 -
42 274,51 zł netto,
45 656,49 zł brutto

Wymagana realizacja: max w ciągu 5 dni
od momentu złożenia zamówienia (w dni
robocze od poniedziałku do piątku z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od
pracy, w godzinach od 8:00 do 14:00).

Cena: 42 862,80 zł netto
46 291,84 zł brutto

1. Do dnia 15 marca 2019r. lub do
wyczerpania przewidywanych ilości Towaru
będącego przedmiotem umowy

2. Deklarowany przez Wykonawcę termin
realizacji zamówienia cząstkowego : 2 dni.

3. Termin płatności: przelew 30 dni.
4. Termin ważności zaoferowanego produktu

wynosi: 12 miesięcy od dnia jego dostawy



Pakiet 3 -
59 209,29 zł netto,
63 971,37 zł brutto

Wymagana realizacja: max w ciągu 5 dni
od momentu złożenia zamówienia (w dni
robocze od poniedziałku do piątku z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od
pracy, w godzinach od 8:00 do 14:00).

Pakiet 4 -
76 800,55 zł netto,
84 574,40 zł brutto

Wymagana realizacja: max w ciągu 5 dni
od momentu złożenia zamówienia (w dni
robocze od poniedziałku do piątku z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od
pracy, w godzinach od 8:00 do 14:00).

Cena: 68 325,18 zł netto
74 747,89 zł brutto

1. Do dnia 15 marca 2019r. lub do
wyczerpania przewidywanych ilości
Towaru będącego przedmiotem umowy

2. Deklarowany przez Wykonawcę termin
realizacji zamówienia cząstkowego : 2 dni.

3. Termin płatności: przelew 30 dni.
4. Termin ważności zaoferowanego

produktu wynosi: 12 miesięcy od dnia
jego dostawy

Cena: 57 995,28 zł netto
62 659,75 zł brutto

1. Do dnia 15 marca 2019r. lub do
wyczerpania przewidywanych ilości Towaru
będącego przedmiotem umowy

2. Deklarowany przez Wykonawcę termin
realizacji zamówienia cząstkowego : 2 dni.

3. Termin płatności: przelew 30 dni.
4. Termin ważności zaoferowanego produktu

wynosi: 12 miesięcy od dnia jego dostawy
Cena: 75 294,66 zł netto

82 250,80 zł brutto

1. Do dnia 15 marca 2019r. lub do
wyczerpania przewidywanych ilości Towaru
będącego przedmiotem umowy

2. Deklarowany przez Wykonawcę termin
realizacji zamówienia cząstkowego : 2 dni.

3. Termin płatności: przelew 30 dni.
4. Termin ważności zaoferowanego produktu

wynosi: 12 miesięcy od dnia jego dostawy

Pakiet 5 -
67 663,21 zł netto,
73 076,27 zł brutto

Wymagana realizacja: max w ciągu 5 dni
od momentu złożenia zamówienia (w dni
robocze od poniedziałku do piątku z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od
pracy, w godzinach od 8:00 do 14:00).

Cena: 56 105,04 zł netto
60 593,45 zł brutto

1. Do dnia 15 marca 2019r. lub do wyczerpania
przewidywanych ilości Towaru będącego
przedmiotem umowy

2. Deklarowany przez Wykonawcę termin
realizacji zamówienia cząstkowego : 2 dni.

3. Termin płatności: przelew 30 dni.
4. Termin ważności zaoferowanego produktu

wynosi: 12 miesięcy od dnia jego dostawy
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