
ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT Kraków, 20 kwietnia 2018r.

Sprawa nr: DZP-271-243/18

Dotyczy: zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nt. „Sukcesywna dostawa materiałów do wypełnień i instrumentów endodontycznych'

ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 542030-N-2018 z dnia 2018-04-10 r.

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 20.04.2018 r. do godz. 10:00 złożono 4 oferty:

Zamawiający zamierza przeznaczyć

na sfinansowanie zamówienia
kwotę w łącznej wysokości dla
Pakietów 1-2:

484 057,80 zł brutto

Słownie: czterysta osiemdziesiąt
cztery tysiące pięćdziesiąt siedem
złotych osiemdziesiąt groszy

Pakiet l -
239 571,93 zł netto,

259 536,63 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 2 -
207 889,97 zł netto,

224 521,80 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).

Oferent nr l

UNIMED Specjalistyczne

Zaopatrzenie Medyczne Śniadach
Elżbieta

Ul. Senatorska 18,

18-400 Łomża

Cena: 240 082,40 zł netto
260095,57 zł brutto

1. Do dnia 5 czerwca 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

Oferent nr 2

Meditrans sp. z o.o. sp.k.

ul. Podlasie 16c

25-108 Kielce

Cena: 248 031,74 zł netto
268861,42 zł brutto

1. Do dnia 5 czerwca 2019r. lub do
wyczerpania przewidywanych ilości Towaru
będącego przedmiotem umowy

2. Deklarowany przez Wykonawcę termin

realizacji zamówienia cząstkowego : 2 dni.
Termin płatności: przelew 30 dni.

3. Termin ważności zaoferowanego produktu
wynosi: 12 miesięcy od dnia jego dostawy

Cena: 213 339,33 zł netto
230 445,98 zł brutto

1. Do dnia 5 czerwca 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

Oferent nr 3

Kol-Dental Sp. z o.o. Sp.K.

Ul. Cylichowska 65,

04-769 Warszawa

Cena: 212 059,67 zł netto
229 645,59 zł brutto

1. Do dnia 5 czerwca 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: 175371,53 zł netto
189 407,58 zł brutto

1. Do dnia 5 czerwca 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

Oferent nr 4

SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.

ul. Pułaskiego 9
40-273 Katowice

Cena: 244 780,58 zł netto
264 843,73 zł brutto

1. Do dnia 5 czerwca 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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