
ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT Kraków, 20 lipca 2018.

Sprawa: DZP-271-476/18
Dotyczy: zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nt. „Sukcesywna dostawa środków do dezynfekcji i mycia" ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych 586055-
N-2018 z dnia 2018-07-10 r.

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 20 lipca 2018. do godz. 9:00 złożono 2 oferty:

Wartość szacunkowa:
Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia kwotę w
łącznej wysokości dla Pakietów 1-2:

271 008,19 PLN brutto.
słownie: dwieście siedemdziesiąt jeden
tysięcy osiem złotych dziewiętnaście
groszy

Oferta nr 1:

Schulke Polska Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa
NIP: 527-00-10-985, REGON: 010385400

Oferta nr 2:

HENRY KRUSE SP. z o.o.
Bielany Wrocławskie
ul. Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce
NIP: 894-10-22-653, REGON: 93754160

Pakiet l -
113 142,99 zł netto,
125 195,24 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: 107 009,26 zł netto
118 757,98 zł brutto

1. Okres realizacji zamówienia - do 31 grudnia 2019 lub do wyczerpania
przewidywanych ilości towaru będącego przedmiotem zamówienia.

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 -
134 741,31 zł netto,
145 812,95 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: 90 974,44 zł netto
98435,40 zł brutto

1. Okres realizacji zamówienia - do 31 grudnia 2019 lub do wyczerpania
przewidywanych ilości towaru będącego przedmiotem zamówienia.

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: 113 312,00 zł netto
122 539,63 zł brutto

1. Okres realizacji zamówienia - do 31 grudnia 2019 lub do wyczerpania
przewidywanych ilości towaru będącego przedmiotem zamówienia.

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

3. Termin płatności: przelew 30 dni.
4. Termin ważności zaoferowanego produktu wynosi: 12 miesięcy od dnia jego

dostawy.

(Jni»*ri)rli«a ittmto Stomatologiczna w Krakowie
31-155 Kraków, ul. Montelupich 4

tel. 012 424 55 55
NIP675-12-19-110 REGON357070478




