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SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE 

 

 
 

 
 

Nasz znak: EP/220/48/2019/3                  Szczecin, dnia 05.07.2019 r.                                                                   

                                                              

 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 
dotyczy: przetargu nieograniczonego, znak sprawy: EP/220/48/2019 pn. Dostawa 

jednorazowego sprzętu do koronarografii, PTCA dla SPWSZ w Szczecinie 
 

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: 

Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm. dalej – „ustawa Pzp”), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital 
Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące: 

 
Zadanie nr 1  

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1 029 240,00 zł 

(brutto). 
2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania 

zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności: 

Nr 

oferty 

Nazwa (firma) oraz adres 

Wykonawcy 
Cena oferty  MMŚ*  

Termin 

dostawy** 

Termin 

płatności** 

6 
MEDTRONIC POLAND Sp. z o.o. 
ul. Polna 11 

00-633 Warszawa 

954 000,00 zł netto 

1 030 320,00 zł brutto 
NIE 3 dni robocze 60 dni 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 
** zgodnie z zapisami w SIWZ 

Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia): sukcesywnie przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jednakże nie dłużej niż 
do wyczerpania maksymalnej kwoty zobowiązania. 

 
Zadanie nr 2  

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1 254 960,00 zł 

(brutto). 
2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania 

zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności: 

Nr 

oferty 

Nazwa (firma) oraz adres 

Wykonawcy 
Cena oferty  

MMŚ

*  

Termin 

dostawy** 

Termin 

płatności** 

10 
BOSTON Scientific Polska Sp. z o.o. 
Al. Jana Pawła II 22 

00-133 Warszawa 

1 108 000,00 zł netto 

1 196 640,00 zł brutto 
TAK 3 dni robocze 60 dni 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 
** zgodnie z zapisami w SIWZ 

Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia): sukcesywnie przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jednakże nie dłużej niż 
do wyczerpania maksymalnej kwoty zobowiązania. 

 
Zadanie nr 3  

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 355 860,00 zł (brutto). 
2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania 

zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności: 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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Nr 
oferty 

Nazwa (firma) oraz adres 
Wykonawcy 

Cena oferty  MMŚ*  
Termin 

dostawy** 
Termin 

płatności** 

14 
Balton Sp. z o.o. 
ul. Nowy Świat 7/14 

00-496 Warszawa 

296 000,00 zł netto 
319 680,00 zł brutto 

NIE 3 dni robocze 60 dni 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 
** zgodnie z zapisami w SIWZ 

Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia): sukcesywnie przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jednakże nie dłużej niż 

do wyczerpania maksymalnej kwoty zobowiązania. 
 

Zadanie nr 4  

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1 624 320,00 zł 
(brutto). 

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania 
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) oraz adres 
Wykonawcy 

Cena oferty  MMŚ*  
Termin 

dostawy** 
Termin 

płatności** 

9 
Abbott Medical Sp. z o.o. 
ul. Postępu 21B 

02-676 Warszawa 

1 495 200,00 zł netto 

1 614 816,00 zł brutto 
TAK 3 dni robocze 

 
 

60 dni 
  

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 

** zgodnie z zapisami w SIWZ 
Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia): sukcesywnie przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jednakże nie dłużej niż 
do wyczerpania maksymalnej kwoty zobowiązania. 

 

 
Zadanie nr 5 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 604 260,00 zł (brutto). 
2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania 

zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności: 

Nr 

oferty 

Nazwa (firma) oraz adres 

Wykonawcy 
Cena oferty  MMŚ*  

Termin 

dostawy** 

Termin 

płatności** 

12 

ProCardia Medical Sp. z o.o. 

ul. rtm. W. Pileckiego 63 
02-781 Warszawa 

557 500,00 zł netto 

602 100,00 zł brutto 
TAK 3 dni robocze 60 dni 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 

** zgodnie z zapisami w SIWZ 
Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia): sukcesywnie przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jednakże nie dłużej niż 
do wyczerpania maksymalnej kwoty zobowiązania. 

 

Zadanie nr 6 
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 45 360,00 zł (brutto). 

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania 
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) oraz adres 
Wykonawcy 

Cena oferty  MMŚ*  
Termin 

dostawy** 
Termin 

płatności** 

 Nie złożono żadnej oferty   3 dni robocze 60 dni 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 
** zgodnie z zapisami w SIWZ 
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Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia): sukcesywnie przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jednakże nie dłużej niż 
do wyczerpania maksymalnej kwoty zobowiązania. 

 
Zadanie nr 7 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 231 120,00 zł (brutto). 

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania 
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności: 

Nr 

oferty 

Nazwa (firma) oraz adres 

Wykonawcy 
Cena oferty  MMŚ*  

Termin 

dostawy** 

Termin 

płatności** 

 Nie złożono żadnej oferty   3 dni robocze 60 dni 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 
** zgodnie z zapisami w SIWZ 

Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia): sukcesywnie przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jednakże nie dłużej niż 

do wyczerpania maksymalnej kwoty zobowiązania. 

 
Zadanie nr 8  

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 550 800,00 zł (brutto). 
2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania 

zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności: 

Nr 

oferty 

Nazwa (firma) oraz adres 

Wykonawcy 
Cena oferty  MMŚ*  

Termin 

dostawy** 

Termin 

płatności** 

22 

Turestil Investments Sp. z o.o. 

Al. Jerozolimskie 56C 
00-803 Warszawa 

469 200,00 zł netto 

506 736,00 zł brutto 
TAK 3 dni robocze 60 dni 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 

** zgodnie z zapisami w SIWZ 
Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia): sukcesywnie przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jednakże nie dłużej niż 
do wyczerpania maksymalnej kwoty zobowiązania. 

 

Zadanie nr 9  
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 388 800,00 zł (brutto). 

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania 
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) oraz adres 
Wykonawcy 

Cena oferty  MMŚ*  
Termin 

dostawy** 
Termin 

płatności** 

6 
MEDTRONIC POLAND Sp. z o.o. 
ul. Polna 11 

00-633 Warszawa 

366 000,00 zł netto 
395 280,00 zł brutto 

NIE 3 dni robocze 60 dni 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 

** zgodnie z zapisami w SIWZ 

Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia): sukcesywnie przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jednakże nie dłużej niż 

do wyczerpania maksymalnej kwoty zobowiązania. 
 

Zadanie nr 10  

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 345 600,00 zł (brutto). 
2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania 

zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności: 

Nr 

oferty 

Nazwa (firma) oraz adres 

Wykonawcy 
Cena oferty  MMŚ*  

Termin 

dostawy** 

Termin 

płatności** 
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6 

MEDTRONIC POLAND Sp. z o.o. 

ul. Polna 11 
00-633 Warszawa 

294 000,00 zł netto 

317 520,00 zł brutto 
NIE 3 dni robocze 60 dni 

10 

BOSTON Scientific Polska Sp. z o.o. 

Al. Jana Pawła II 22 
00-133 Warszawa 

300 000,00 zł netto 

324 000,00 zł brutto 
TAK 3 dni robocze 60 dni 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 

** zgodnie z zapisami w SIWZ 
Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia): sukcesywnie przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jednakże nie dłużej niż 
do wyczerpania maksymalnej kwoty zobowiązania. 

 

Zadanie nr 11  
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 418 540,00 zł (brutto). 

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania 
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) oraz adres 
Wykonawcy 

Cena oferty  MMŚ*  
Termin 

dostawy** 
Termin 

płatności** 

6 

MEDTRONIC POLAND Sp. z o.o. 

ul. Polna 11 

00-633 Warszawa 

367 500,00 zł netto 
396 900,00 zł brutto 

NIE 3 dni robocze 60 dni 

10 

BOSTON Scientific Polska Sp. z o.o. 

Al. Jana Pawła II 22 

00-133 Warszawa 

375 000,00 zł netto 
405 000,00 zł brutto 

TAK 3 dni robocze 60 dni 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 

** zgodnie z zapisami w SIWZ 
Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia): sukcesywnie przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jednakże nie dłużej niż 

do wyczerpania maksymalnej kwoty zobowiązania. 
 

Zadanie nr 12  
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 477 360,00 zł (brutto). 

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania 

zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) oraz adres 
Wykonawcy 

Cena oferty  MMŚ*  
Termin 

dostawy** 
Termin 

płatności** 

9 
Abbott Medical Sp. z o.o. 
ul. Postępu 21B 

02-676 Warszawa 

436 800,00 zł netto 

471 744,00 zł brutto 
TAK 3 dni robocze 60 dni 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 
** zgodnie z zapisami w SIWZ 

Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia): sukcesywnie przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jednakże nie dłużej niż 

do wyczerpania maksymalnej kwoty zobowiązania. 

 
Zadanie nr 13  

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 73 440,00 zł (brutto). 
2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania 

zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności: 

Nr 

oferty 

Nazwa (firma) oraz adres 

Wykonawcy 
Cena oferty  MMŚ*  

Termin 

dostawy** 

Termin 

płatności** 

7 

Tietze Medical Sp. z o.o. 

ul. Osiedle 28 
46-060 Prószków 

79 400,00 zł netto 

85 752,00 zł brutto 
TAK 3 dni robocze 60 dni 
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8 

Agencja Naukowo-Techniczna 

SYMICO Sp. z o.o 
ul. Powstańców Śląskich 54a/2 

53-333 Wrocław 

45 200,00 zł netto 
48 816,00 zł brutto 

TAK 3 dni robocze 60 dni 

14 
Balton Sp. z o.o. 
ul. Nowy Świat 7/14 

00-496 Warszawa 

88 000,00 zł netto 

95 040,00 zł brutto 
NIE 3 dni robocze 60 dni 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 
** zgodnie z zapisami w SIWZ 

Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia): sukcesywnie przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jednakże nie dłużej niż 

do wyczerpania maksymalnej kwoty zobowiązania. 

 
Zadanie nr 14  

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 33 480,00 zł (brutto). 
2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania 

zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności: 

Nr 

oferty 

Nazwa (firma) oraz adres 

Wykonawcy 
Cena oferty  MMŚ*  

Termin 

dostawy** 

Termin 

płatności** 

 Nie złozono żadnej oferty   3 dni robocze 60 dni 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 

** zgodnie z zapisami w SIWZ 

Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia): sukcesywnie przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jednakże nie dłużej niż 

do wyczerpania maksymalnej kwoty zobowiązania. 
 

Zadanie nr 15  

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 75 600,00 zł (brutto). 
2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania 

zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności: 

Nr 

oferty 

Nazwa (firma) oraz adres 

Wykonawcy 
Cena oferty  MMŚ*  

Termin 

dostawy** 

Termin 

płatności** 

8 

Agencja Naukowo-Techniczna 
SYMICO Sp. z o.o 

ul. Powstańców Śląskich 54a/2 

53-333 Wrocław 

67 800,00 zł netto 

73 224,00 zł brutto 
TAK 3 dni robocze 60 dni 

14 

Balton Sp. z o.o. 

ul. Nowy Świat 7/14 

00-496 Warszawa 

70 000,00 zł netto 
75 600,00 zł brutto 

NIE 3 dni robocze 60 dni 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 

** zgodnie z zapisami w SIWZ 

Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia): sukcesywnie przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jednakże nie dłużej niż 

do wyczerpania maksymalnej kwoty zobowiązania. 
 

Zadanie nr 16 
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 410 400,00 zł (brutto). 

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania 

zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) oraz adres 
Wykonawcy 

Cena oferty  MMŚ*  
Termin 

dostawy** 
Termin 

płatności** 

14 
Balton Sp. z o.o. 
ul. Nowy Świat 7/14 

00-496 Warszawa 

315 000,00 zł netto 

340 200,00 zł brutto 
NIE 3 dni robocze 60 dni 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 
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** zgodnie z zapisami w SIWZ 

Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia): sukcesywnie przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jednakże nie dłużej niż 

do wyczerpania maksymalnej kwoty zobowiązania. 
 

Zadanie nr 17  

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 302 400,00 zł (brutto). 
2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania 

zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności: 

Nr 

oferty 

Nazwa (firma) oraz adres 

Wykonawcy 
Cena oferty  MMŚ*  

Termin 

dostawy** 

Termin 

płatności** 

14 
Balton Sp. z o.o. 
ul. Nowy Świat 7/14 

00-496 Warszawa 

189 000,00 zł netto 

204 120,00 zł brutto 
NIE 3 dni robocze 60 dni 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 
** zgodnie z zapisami w SIWZ 

Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia): sukcesywnie przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jednakże nie dłużej niż 
do wyczerpania maksymalnej kwoty zobowiązania. 

 
Zadanie nr 18  

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 583 200,00 zł (brutto). 
2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania 

zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności: 

Nr 

oferty 

Nazwa (firma) oraz adres 

Wykonawcy 
Cena oferty  MMŚ*  

Termin 

dostawy** 

Termin 

płatności** 

10 

BOSTON Scientific Polska Sp. z o.o. 

Al. Jana Pawła II 22 
00-133 Warszawa 

504 000,00 zł netto 
544 320,00 zł brutto 

TAK 3 dni robocze 60 dni 

24 

Cardinal Health Poland Sp. z o.o. 

Rondo ONZ 1 
00- 124 Warszawa 

495 000,00 zł netto 

534 600,00 zł brutto 
TAK 3 dni robocze 

60 dni 

 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 

** zgodnie z zapisami w SIWZ 
Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia): sukcesywnie przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jednakże nie dłużej niż 
do wyczerpania maksymalnej kwoty zobowiązania. 

 

Zadanie nr 19  
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 204 120,00 zł (brutto). 

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania 
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) oraz adres 
Wykonawcy 

Cena oferty  MMŚ*  
Termin 

dostawy** 
Termin 

płatności** 

6 
MEDTRONIC POLAND Sp. z o.o. 
ul. Polna 11 

00-633 Warszawa 

337 500,00 zł netto 
364 500,00 zł brutto 

NIE 3 dni robocze 60 dni 

8 

Agencja Naukowo-Techniczna 

SYMICO Sp. z o.o 

ul. Powstańców Śląskich 54a/2 
53-333 Wrocław 

125 955,00 zł netto 

136 031,40 zł brutto 
TAK 3 dni robocze 60 dni 

17 

NTM-MED S.C. 

ul. Wyszyńskiego 154b/1 
66-400 Gorzów Wlkp 

128 925,00 zł netto 

139 239,00 zł brutto 
TAK 3 dni robocze 60 dni 
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18 

ALTERIS Spółka Akcyjna 

ul. Ceglana 35 
40-514 Katowice 

136 710,00 zł netto 

147 646,80 zł brutto 
NIE 3 dni robocze 

60 dni 

 

20 

MTES Sp. z o.o. 

ul. Rakowicka 10b/4 
31-511 Kraków 

125 775,00 zł netto 

135 837,00 zł brutto 
TAK 3 dni robocze 60 dni 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 

** zgodnie z zapisami w SIWZ 
Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia): sukcesywnie przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jednakże nie dłużej niż 
do wyczerpania maksymalnej kwoty zobowiązania. 

 

Zadanie nr 20 
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 299 160,00 zł (brutto). 

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania 
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) oraz adres 
Wykonawcy 

Cena oferty  MMŚ*  
Termin 

dostawy** 
Termin 

płatności** 

13 
Support 4 Medicine Sp. z o.o. S.K.A. 

ul. Zwycięzców 28 lok. 29 
03-938 Warszawa 

215 800,00 zł netto 
233 064,00 zł brutto 

TAK 3 dni robocze 60 dni 

23 

TERUMO Poland Sp. z o.o. 

ul. 1 Sierpnia 6 
02-134 Warszawa 

209 400,00 zł netto 
226 152,00 zł brutto 

TAK 3 dni robocze 60 dni 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 

** zgodnie z zapisami w SIWZ 
Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia): sukcesywnie przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jednakże nie dłużej niż 

do wyczerpania maksymalnej kwoty zobowiązania. 
 

Zadanie nr 21 
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 231 120,00 zł (brutto). 

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania 
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) oraz adres 
Wykonawcy 

Cena oferty  MMŚ*  
Termin 

dostawy** 
Termin 

płatności** 

13 
Support 4 Medicine Sp. z o.o. S.K.A. 

ul. Zwycięzców 28 lok. 29 
03-938 Warszawa 

178 900,00 zł netto 
193 212,00 zł brutto 

TAK 3 dni robocze 60 dni 

23 

TERUMO Poland Sp. z o.o. 

ul. 1 Sierpnia 6 

02-134 Warszawa 

175 500,00 zł netto 
189 540,00 zł brutto 

TAK 3 dni robocze 60 dni 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 

** zgodnie z zapisami w SIWZ 

Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia): sukcesywnie przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jednakże nie dłużej niż 

do wyczerpania maksymalnej kwoty zobowiązania. 
 

Zadanie nr 22  
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 138 240,00 zł (brutto). 

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania 

zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności: 

Nr 

oferty 

Nazwa (firma) oraz adres 

Wykonawcy 
Cena oferty  MMŚ*  

Termin 

dostawy** 

Termin 

płatności** 
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5 

Billmed Sp. z o.o. 

ul. Krypska 24/1 
04-082 Warszawa 

228 000,00 zł netto 

246 240,00 zł brutto 
TAK 3 dni robocze 60 dni 

8 

Agencja Naukowo-Techniczna 

SYMICO Sp. z o.o 
ul. Powstańców Śląskich 54a/2 

53-333 Wrocław 

94 240,00 zł netto 
101 779,20 zł brutto 

TAK 3 dni robocze 60 dni 

16 

 Konsorcjum firm: 
URTICA Sp. z o.o. - lider 

ul. Krzemieniecka 120 
54-613 Wrocław 

i 

PGF S.A.  
ul. Zbąszyńska 3 

91-342 Łódź 

384 000,00 zł netto 

414 720,00 zł brutto 
NIE 3 dni robocze 60 dni 

18 

ALTERIS Spółka Akcyjna 

ul. Ceglana 35 

40-514 Katowice 

107 440,00 zł netto 
116 035,20 zł brutto 

NIE 3 dni robocze 
60 dni 

 

20 

MTES Sp. z o.o. 

ul. Rakowicka 10b/4 

31-511 Kraków 

99 600,00 zł netto 
107 568,00 zł brutto 

TAK 3 dni robocze 60 dni 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 

** zgodnie z zapisami w SIWZ 
Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia): sukcesywnie przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jednakże nie dłużej niż 

do wyczerpania maksymalnej kwoty zobowiązania. 
 

Zadanie nr 23  
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 884 250,00 zł (brutto). 

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania 

zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) oraz adres 
Wykonawcy 

Cena oferty  MMŚ*  
Termin 

dostawy** 
Termin 

płatności** 

23 
TERUMO Poland Sp. z o.o. 
ul. 1 Sierpnia 6 

02-134 Warszawa 

768 150,00 zł netto 

829 602,00 zł brutto 
TAK 3 dni robocze 60 dni 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 
** zgodnie z zapisami w SIWZ 

Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia): sukcesywnie przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jednakże nie dłużej niż 

do wyczerpania maksymalnej kwoty zobowiązania. 

 
Zadanie nr 24  

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 10 800,00 zł (brutto). 
2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania 

zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności: 

Nr 

oferty 

Nazwa (firma) oraz adres 

Wykonawcy 
Cena oferty  MMŚ*  

Termin 

dostawy** 

Termin 

płatności** 

 Nie złozono żadnej oferty   3 dni robocze 60 dni 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 
** zgodnie z zapisami w SIWZ 

Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia): sukcesywnie przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jednakże nie dłużej niż 

do wyczerpania maksymalnej kwoty zobowiązania. 
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Zadanie nr 25 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 17 280,00 zł (brutto). 
2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania 

zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności: 

Nr 

oferty 

Nazwa (firma) oraz adres 

Wykonawcy 
Cena oferty  MMŚ*  

Termin 

dostawy** 

Termin 

płatności** 

14 

Balton Sp. z o.o. 

ul. Nowy Świat 7/14 
00-496 Warszawa 

16 000,00 zł netto 

17 280,00 zł brutto 
NIE 3 dni robocze 60 dni 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 
** zgodnie z zapisami w SIWZ 

Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia): sukcesywnie przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jednakże nie dłużej niż 
do wyczerpania maksymalnej kwoty zobowiązania. 

 
Zadanie nr 26  

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 37 800,00 zł (brutto). 

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania 
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności: 

Nr 

oferty 

Nazwa (firma) oraz adres 

Wykonawcy 
Cena oferty  MMŚ*  

Termin 

dostawy** 

Termin 

płatności** 

5 

Billmed Sp. z o.o. 

ul. Krypska 24/1 
04-082 Warszawa 

31 000,00 zł netto 
33 480,00 zł brutto 

TAK 3 dni robocze 60 dni 

14 

Balton Sp. z o.o. 

ul. Nowy Świat 7/14 
00-496 Warszawa 

35 000,00 zł netto 
37 800,00 zł brutto 

NIE 3 dni robocze 60 dni 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 

** zgodnie z zapisami w SIWZ 
Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia): sukcesywnie przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jednakże nie dłużej niż 
do wyczerpania maksymalnej kwoty zobowiązania. 

 

Zadanie nr 27 
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 32 400,00 zł (brutto). 

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania 
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) oraz adres 
Wykonawcy 

Cena oferty  MMŚ*  
Termin 

dostawy** 
Termin 

płatności** 

16 

 Konsorcjum firm: 
URTICA Sp. z o.o. - lider 

ul. Krzemieniecka 120 
54-613 Wrocław 

i 

PGF S.A.  
ul. Zbąszyńska 3 

91-342 Łódź 

24 980,00 zł netto 

26 978,00 zł brutto 
NIE 3 dni robocze 60 dni 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 

** zgodnie z zapisami w SIWZ 

Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia): sukcesywnie przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jednakże nie dłużej niż 

do wyczerpania maksymalnej kwoty zobowiązania. 
 

Zadanie nr 28  

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 8 640,00 zł (brutto). 
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2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania 

zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) oraz adres 
Wykonawcy 

Cena oferty  MMŚ*  
Termin 

dostawy** 
Termin 

płatności** 

14 
Balton Sp. z o.o. 
ul. Nowy Świat 7/14 

00-496 Warszawa 

10 000,00 zł netto 

10 800,00 zł brutto 
NIE 3 dni robocze 60 dni 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 
** zgodnie z zapisami w SIWZ 

Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia): sukcesywnie przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jednakże nie dłużej niż 

do wyczerpania maksymalnej kwoty zobowiązania. 

 
Zadanie nr 29  

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 75 600,00 zł (brutto). 
2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania 

zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności: 

Nr 

oferty 

Nazwa (firma) oraz adres 

Wykonawcy 
Cena oferty  MMŚ*  

Termin 

dostawy** 

Termin 

płatności** 

4 

Teleflex Polska Sp. z o.o. 

ul. Żwirki I Wigury 16A 
02-092 Warszawa 

63 000,00 zł netto 

68 040,00 zł brutto 
TAK 3 dni robocze 60 dni 

6 

MEDTRONIC POLAND Sp. z o.o. 

ul. Polna 11 
00-633 Warszawa 

86 000,00 zł netto 

92 880,00 zł brutto 
NIE 3 dni robocze 60 dni 

16 

 Konsorcjum firm: 

URTICA Sp. z o.o. - lider 
ul. Krzemieniecka 120 

54-613 Wrocław 
i 

PGF S.A.  
ul. Zbąszyńska 3 

91-342 Łódź 

62 800,00 zł netto 
67 824,00 zł brutto 

NIE 3 dni robocze 60 dni 

19 
IHT Polska Sp. z o.o. 
ul. Europejska 14D 

02-964 Warszawa 

62 558,00 zł netto 

67 562,00 zł brutto 
TAK 3 dni robocze 60 dni 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 
** zgodnie z zapisami w SIWZ 

Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia): sukcesywnie przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jednakże nie dłużej niż 
do wyczerpania maksymalnej kwoty zobowiązania. 

 
Zadanie nr 30  

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 168 480,00 zł (brutto). 
2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania 

zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności: 

Nr 

oferty 

Nazwa (firma) oraz adres 

Wykonawcy 
Cena oferty  MMŚ*  

Termin 

dostawy** 

Termin 

płatności** 

10 

BOSTON Scientific Polska Sp. z o.o. 

Al. Jana Pawła II 22 
00-133 Warszawa 

144 000,00 zł netto 

155 520,00 zł brutto 
TAK 3 dni robocze 60 dni 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 

** zgodnie z zapisami w SIWZ 
Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia): sukcesywnie przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jednakże nie dłużej niż 
do wyczerpania maksymalnej kwoty zobowiązania. 
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Zadanie nr 31  
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 867 384,00 zł (brutto). 

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania 
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) oraz adres 
Wykonawcy 

Cena oferty  MMŚ*  
Termin 

dostawy** 
Termin 

płatności** 

25 

Volcano Europe BVBA/SPRL 
41 EXcelsiorlaan, 

1930 Zaventem 
Belgia 

799 400,00 zł netto 
+ VAT 8% I 23% 

dzierżawa 

NIE 3 dni robocze 60 dni 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 

** zgodnie z zapisami w SIWZ 
Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia): sukcesywnie przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jednakże nie dłużej niż 
do wyczerpania maksymalnej kwoty zobowiązania. 

 

Zadanie nr 32  
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 66 960,00,00 zł 

(brutto). 
2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania 

zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności: 

Nr 

oferty 

Nazwa (firma) oraz adres 

Wykonawcy 
Cena oferty  MMŚ*  

Termin 

dostawy** 

Termin 

płatności** 

23 

TERUMO Poland Sp. z o.o. 

ul. 1 Sierpnia 6 
02-134 Warszawa 

52 400,00 zł netto 

56 592,00 zł brutto 
TAK 3 dni robocze 60 dni 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 

** zgodnie z zapisami w SIWZ 
Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia): sukcesywnie przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jednakże nie dłużej niż 
do wyczerpania maksymalnej kwoty zobowiązania. 

 
Zadanie nr 33  

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 106 920,00 zł (brutto). 

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania 
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) oraz adres 
Wykonawcy 

Cena oferty  MMŚ*  
Termin 

dostawy** 
Termin 

płatności** 

12 

ProCardia Medical Sp. z o.o. 

ul. rtm. W. Pileckiego 63 

02-781 Warszawa 

55 000,00 zł netto 
59 400,00 zł brutto 

TAK 3 dni robocze 60 dni 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 

** zgodnie z zapisami w SIWZ 

Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia): sukcesywnie przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jednakże nie dłużej niż 

do wyczerpania maksymalnej kwoty zobowiązania. 
 

Zadanie nr 34  
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 181 440,00 zł (brutto). 

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania 

zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności: 

Nr 

oferty 

Nazwa (firma) oraz adres 

Wykonawcy 
Cena oferty  MMŚ*  

Termin 

dostawy** 

Termin 

płatności** 
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24 

Cardinal Health Poland Sp. z o.o. 

Rondo ONZ 1 
01- 124 Warszawa 

194 600,00 zł netto 

210 168,00 zł brutto 
TAK 3 dni robocze 60 dni  

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 

** zgodnie z zapisami w SIWZ 
Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia): sukcesywnie przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jednakże nie dłużej niż 
do wyczerpania maksymalnej kwoty zobowiązania. 

 

Zadanie nr 35 
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 72 900,00 zł (brutto). 

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania 
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) oraz adres 
Wykonawcy 

Cena oferty  MMŚ*  
Termin 

dostawy** 
Termin 

płatności** 

6 
MEDTRONIC POLAND Sp. z o.o. 
ul. Polna 11 

00-633 Warszawa 

87 750,00 zł netto 
94 770,00 zł brutto 

NIE 3 dni robocze 60 dni 

10 

BOSTON Scientific Polska Sp. z o.o. 

Al. Jana Pawła II 22 

00-133 Warszawa 

72 000,00 zł netto 
77 760,00 zł brutto 

TAK 3 dni robocze 60 dni 

16 

 Konsorcjum firm: 

URTICA Sp. z o.o. - lider 

ul. Krzemieniecka 120 
54-613 Wrocław 

i 
PGF S.A.  

ul. Zbąszyńska 3 
91-342 Łódź 

53 950,50 zł netto 

58 266,54 zł brutto 
NIE 3 dni robocze 60 dni 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 

** zgodnie z zapisami w SIWZ 
Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia): sukcesywnie przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jednakże nie dłużej niż 

do wyczerpania maksymalnej kwoty zobowiązania. 
 

Zadanie nr 36 
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 59 940,00 zł (brutto). 

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania 

zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) oraz adres 
Wykonawcy 

Cena oferty  MMŚ*  
Termin 

dostawy** 
Termin 

płatności** 

2 
CF CEFARM S.A. 
ul. Jana Kazimierza 16 

01-248 Warszawa 

52 500,00 zł netto 

56 700,00 zł brutto 
NIE 3 dni robocze 60 dni 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 
** zgodnie z zapisami w SIWZ 

Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia): sukcesywnie przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jednakże nie dłużej niż 

do wyczerpania maksymalnej kwoty zobowiązania. 

 
Zadanie nr 37 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 45 360,00 zł (brutto). 
2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania 

zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności: 

Nr 

oferty 

Nazwa (firma) oraz adres 

Wykonawcy 
Cena oferty  MMŚ*  

Termin 

dostawy** 

Termin 

płatności** 
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14 

Balton Sp. z o.o. 

ul. Nowy Świat 7/14 
00-496 Warszawa 

8 400,00 zł netto 

9 072,00 zł brutto 
NIE 3 dni robocze 60 dni 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 

** zgodnie z zapisami w SIWZ 
Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia): sukcesywnie przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jednakże nie dłużej niż 
do wyczerpania maksymalnej kwoty zobowiązania. 

 

Zadanie nr 38 
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 41 040,00 zł (brutto). 

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania 
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) oraz adres 
Wykonawcy 

Cena oferty  MMŚ*  
Termin 

dostawy** 
Termin 

płatności** 

9 
Abbott Medical Sp. z o.o. 
ul. Postępu 21B 

02-676 Warszawa 

40 000,00 zł netto 
43 200,00 zł brutto 

TAK 3 dni robocze 60 dni 

10 

BOSTON Scientific Polska Sp. z o.o. 

Al. Jana Pawła II 22 

00-133 Warszawa 

38 000,00 zł netto 
41 040,00 zł brutto 

TAK 3 dni robocze 60 dni 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 

** zgodnie z zapisami w SIWZ 

Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia): sukcesywnie przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jednakże nie dłużej niż 

do wyczerpania maksymalnej kwoty zobowiązania. 
 

Zadanie nr 39 
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 423 774,00 zł (brutto). 

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania 

zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności: 

Nr 

oferty 

Nazwa (firma) oraz adres 

Wykonawcy 
Cena oferty  MMŚ*  

Termin 

dostawy** 

Termin 

płatności** 

10 
BOSTON Scientific Polska Sp. z o.o. 
Al. Jana Pawła II 22 

00-133 Warszawa 

384 800,00 zł netto 

418 104,00 zł brutto 
TAK 3 dni robocze 60 dni 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 
** zgodnie z zapisami w SIWZ 

Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia): sukcesywnie przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jednakże nie dłużej niż 
do wyczerpania maksymalnej kwoty zobowiązania. 

 
Zadanie nr 40 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 55 080,00 zł (brutto). 
2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania 

zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności: 

Nr 

oferty 

Nazwa (firma) oraz adres 

Wykonawcy 
Cena oferty  MMŚ*  

Termin 

dostawy** 

Termin 

płatności** 

23 

TERUMO Poland Sp. z o.o. 

ul. 1 Sierpnia 6 
02-134 Warszawa 

48 735,00 zł netto 

52 633,80 zł brutto 
TAK 3 dni robocze 60 dni 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 

** zgodnie z zapisami w SIWZ 
Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia): sukcesywnie przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jednakże nie dłużej niż 
do wyczerpania maksymalnej kwoty zobowiązania. 
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Zadanie nr 41 
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 540,00 zł (brutto). 

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania 
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) oraz adres 
Wykonawcy 

Cena oferty  MMŚ*  
Termin 

dostawy** 
Termin 

płatności** 

 Nie złożono żadnej oferty   3 dni robocze 60 dni 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 

** zgodnie z zapisami w SIWZ 
Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia): sukcesywnie przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jednakże nie dłużej niż 
do wyczerpania maksymalnej kwoty zobowiązania. 

 
Zadanie nr 42  

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 34 560,00 zł (brutto). 

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania 
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) oraz adres 
Wykonawcy 

Cena oferty  MMŚ*  
Termin 

dostawy** 
Termin 

płatności** 

4 

Teleflex Polska Sp. z o.o. 

ul. Żwirki I Wigury 16A 

02-092 Warszawa 

27 000,00 zł netto 
29 160,00 zł brutto 

TAK 3 dni robocze 60 dni 

10 

BOSTON Scientific Polska Sp. z o.o. 

Al. Jana Pawła II 22 
00-133 Warszawa 

28 900,00 zł netto 
31 212,00 zł brutto 

TAK 3 dni robocze 60 dni 

16 

 Konsorcjum firm: 

URTICA Sp. z o.o. - lider 
ul. Krzemieniecka 120 

54-613 Wrocław 

i 
PGF S.A.  

ul. Zbąszyńska 3 
91-342 Łódź 

24 980,00 zł netto 

26 978,40 zł brutto 
NIE 3 dni robocze 60 dni 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 

** zgodnie z zapisami w SIWZ 
Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia): sukcesywnie przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jednakże nie dłużej niż 
do wyczerpania maksymalnej kwoty zobowiązania. 

 

Zadanie nr 43  
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 42 984,00 zł (brutto). 

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania 
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) oraz adres 
Wykonawcy 

Cena oferty  MMŚ*  
Termin 

dostawy** 
Termin 

płatności** 

4 
Teleflex Polska Sp. z o.o. 
ul. Żwirki I Wigury 16A 

02-092 Warszawa 

39 000,00 zł netto 
42 120,00 zł brutto 

TAK 3 dni robocze 60 dni 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 

** zgodnie z zapisami w SIWZ 

Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia): sukcesywnie przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jednakże nie dłużej niż 

do wyczerpania maksymalnej kwoty zobowiązania. 
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Zadanie nr 44  

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 33 480,00 zł (brutto). 
2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania 

zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności: 

Nr 

oferty 

Nazwa (firma) oraz adres 

Wykonawcy 
Cena oferty  MMŚ*  

Termin 

dostawy** 

Termin 

płatności** 

 Nie złożono żadnej oferty   3 dni robocze 60 dni 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 

** zgodnie z zapisami w SIWZ 

Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia): sukcesywnie przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jednakże nie dłużej niż 

do wyczerpania maksymalnej kwoty zobowiązania. 
 

Zadanie nr 45 
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 13 608,00 zł (brutto). 

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania 

zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności: 

Nr 

oferty 

Nazwa (firma) oraz adres 

Wykonawcy 
Cena oferty  MMŚ*  

Termin 

dostawy** 

Termin 

płatności** 

 Nie złożono żadnej oferty   3 dni robocze 60 dni 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 

** zgodnie z zapisami w SIWZ 
Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia): sukcesywnie przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jednakże nie dłużej niż 

do wyczerpania maksymalnej kwoty zobowiązania. 
 

 
Jednocześnie przypominamy, iż Wykonawca zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, w terminie 3 dni 

od dnia zamieszczenia na stronie internetowej przedmiotowej informacji, zobowiązany jest przekazać 
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 

Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzieleniu zamówienia 

 
 
 
KIEROWNIK  

Sekcji Zamówień Publicznych  
Marta Potiechin - Nowak 


