
ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT Kraków, 7 marca 2019r.

Sprawa: DZP-271-130/19
Dotyczy: zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nt. „Sukcesywna dostawa testów, opakowań oraz materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji" ogłoszonego
w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 515891-N-2019 z dnia 2019-02-20r.

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 7 marca 2019r. do godz. 10:30 złożono 2 oferty:

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

370 842,59 PLN brutto.
słownie: trzysta siedemdziesiąt tysięcy osiemset
czterdzieści dwa złote pięćdziesiąt dziewięć groszy

Oferent nr l

AMED Biuro Techniczno - Handlowe Andrzej Abramczyk;
ul. Umińskiego 3/8, 03-984 Warszawa
adres siedziby:
ul. Słowikowskiego 39. 05-090 Raszyn k/Warszaw

Oferent nr 2

Media-MED Sp. z o.o.
ul. Promienistych 7 , 31-481 Kraków

Pakiet l -
309 713,57 netto,
337 024,51 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: 305 501,39 zł netto
332 045,45 zł brutto

1. Do dnia do 4 maja 2020. 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 -
30 781,61 zł netto,
33 818,08 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: 25 272,82 zł netto
27 369,95 zł brutto

1. Do dnia do 4 maja 2020. 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: 31148,05 zł netto
34 378,20 zł brutto

5. Do dnia do 4 maja 2020. lub do wyczerpania przewidywanych
ilości Towaru będącego przedmiotem umowy

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

7. Termin płatności: przelew 30 dni.
8. Termin ważności zaoferowanego produktu wynosi: 12 miesięcy

od dnia jego dostawy
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