
ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT Kraków, 11.05.2017r.

Sprawa: DZP-271-298/17

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. póz.
2164 ze zm.), pn. „Sukcesywna dostawa materiałów do wypełnień i instrumentów endodontycznych", ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 76225-2017 w dniu 2017-04-28

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 11.05.2017 r. do godz. 9:30 złożono Zofer

Wartość szacunkowa/

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

521172,84 PLN brutto,
słownie: pięćset dwadzieścia jeden tysięcy
sto siedemdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt
cztery grosze
Pakiet l -
254 399,95 zł netto,
274 843,25zł 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 -
227 801,54 zł netto,
246 329,59 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).

Oferta nrl:

Kol-Dental Sp. z o. o. Sp.K.
ul. Cylichowska 6, 04-769 WARSZAWA
tel.: (0-22) 514-62-46, fax: (0-22) 514-62-65,
e-mail: przetargi@koldental.com.pl

Cena: 220 170,21 zł netto
238 508,63 zł brutto

1. Od 6 czerwca 2017r. do 5 czerwca 2018r.lub do wyczerpania
przewidywanych ilości Towaru będącego przedmiotem umowy

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

3. Termin płatności: przelew 30 dni.

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

Oferta nr 1:

Miwodent s.c. A. Woźniacka, M. Woźniacki
ul. Kielecka 17,31-523 Kraków
sklep@miwodent.pl
Telefon: 012 431 12 33, Faks: 012 432 89 00
http://www.miwodent.pl

Cena: 239 550,04 zł netto
259 186,23 zł brutto

1. Od 6 czerwca 2017r. do 5 czerwca 2018r.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: 195 896,00 zł netto
211 567,66 zł brutto

1. Od 6 czerwca 2017r. do 5 czerwca 2018r.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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