
ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT

Sprawa: DZP-271-349/17

Kraków, 23.06.2017r.

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 leków i wyrobów medycznych", ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 527491-N-2017 w dniu 2017-06-07

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 23.06.2017 r. do godz. 9:30 złożono l ofertę:

Wartość szacunkowa/

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

91 919,89 PLN brutto.
słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewiętnaście złotych osiemdziesiąt dziewięć
groszy

Oferta nr 1:

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

Pakiet l -
43 297,40 zł netto,
40 089,88 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: 41145,00 zł netto
44 436,60 zł brutto

1. Od 17 lipca 2017 do 16 lipca 2018.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 -
48 622,49 zł netto,
44 511,33 zł brutto

Wymagana realizacja:
poniedziałku do piątku

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

Cena: 59778,66 zł netto
65 180,75 zł brutto

1. Od 17 lipca 2017 do 16 lipca 2018.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 (za

wyjątkiem póz.33 pakiet 2 załaczniklB do SIWZ, gdzie dopuszcza się krótszy termin).

D Y R E K T O R /
Unlwersyteckiej/Kjłniki Ston)B||blogicznej

' irakowie

MarefTSzwarczyński




