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SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY  W SZCZECINIE 

 

 

 

 

EP/220/65/2020/5                              26.10.2020r. 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego znak sprawy: EP/220/65/2020, pn. Dostawa jednorazowych  

wyrobów medycznych do zabiegów endoskopowych 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 2019r., poz. 1843 ze zm.), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, 

jako Zamawiający, umieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące: 

 

 

Zadanie nr 1 
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 129 600,00 zł (brutto). 

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

płatności: 

Nr oferty nadany przez: Nazwa (firma) oraz 
adres Wykonawcy 

MMŚ*  Cena oferty 
Termin 

płatności** 

Termin 

dostawy Zamawiającego SmartPZP 

 

3 

 

0792/EP/220

/65/2020 

 “HAMMERMED Medical 
Polska Spółka z 
ograniczoną 
odpowiedzialnością” 
Spółka komandytowa 
Ul. Kopcińskiego 69/71 
90-032 Łódź 

TAK 
120 000,00 zł netto 
129 600,00 zł brutto 

60 dni 

 

 
 

3 dni 

robocze 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 

** zgodnie z SIWZ 
 

Termin wykonania zamówienia sukcesywnie od dnia podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego do 

dnia 22.09.2022r., jednakże nie dłużej niż do wyczerpania maksymalnej kwoty zobowiązania. 

 

Zadanie nr 2 
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 90 007,20 zł (brutto). 

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

płatności: 

Nr oferty nadany przez: Nazwa (firma) oraz 
adres Wykonawcy 

MMŚ*  Cena oferty 
Termin 

płatności** 

Termin 

dostawy Zamawiającego SmartPZP 

 

6 

 

0795/EP/220

/65/2020 

ANNA-MEDICAL 
Anna i Robert Martyniuk 
Sp. Cywilna 
Ul. Wita Stwosza 5 
85-790 Bydgoszcz 

TAK 
83 340,00 zł netto 

90 007,20 zł brutto 
60 dni 

 
 

4 dni 
robocze 

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

 
 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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Termin wykonania zamówienia sukcesywnie od dnia podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego do 

dnia 22.09.2022r., jednakże nie dłużej niż do wyczerpania maksymalnej kwoty zobowiązania. 

 

Zadanie nr 3 
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 438 912,00 zł (brutto). 

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

Nr oferty nadany przez: Nazwa (firma) oraz 

adres Wykonawcy 
MMŚ*  Cena oferty 

Termin 

płatności** 

Termin 

dostawy Zamawiającego SmartPZP 

 

1 

 

0767/EP/220

/65/2020 

 Boston Scientific 

Polska Sp. z o.o. 
Al. Jana Pawła II 22 

00-133 Warszawa 

TAK 
378 820,00 zł netto 
409 125,60 zł brutto 

60 dni 

 

 
3 dni 

robocze 
 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 

** zgodnie z SIWZ 
 

Termin wykonania zamówienia sukcesywnie od dnia podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego do 

dnia 22.09.2022r., jednakże nie dłużej niż do wyczerpania maksymalnej kwoty zobowiązania. 
 

 

Zadanie nr 4 
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 18 144,00 zł (brutto). 

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

Nr oferty nadany przez: Nazwa (firma) oraz 

adres Wykonawcy 
MMŚ*  Cena oferty 

Termin 

płatności** 

Termin 

dostawy Zamawiającego SmartPZP 

 

2 

 

0768/EP/220

/65/2020 

Bialmed Sp. z o.o. 
ul. Kazimierzowska 
46/48/35 
02-546 Warszawa 

TAK 
14 832,00 zł netto 

16 018,56 zł brutto 
60 dni 

 

 
3 dni 

robocze 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 

** zgodnie z SIWZ 

 

Termin wykonania zamówienia sukcesywnie od dnia podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego do 

dnia 22.09.2022r., jednakże nie dłużej niż do wyczerpania maksymalnej kwoty zobowiązania. 

 
 

Zadanie nr 5 

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 dostawy i warunków 

płatności: 

Nr oferty nadany przez: Nazwa (firma) oraz 
adres Wykonawcy 

MMŚ*  Cena oferty 
Termin 

płatności** 

Termin 
dostawy Zamawiającego SmartPZP 

 

5 

 

0794/EP/220

/65/2020 

Synecpol s.c. anna 

Popiela- Mizera, 
Mirosław Mizera 
Ul. Racławicka 56 
30-017 Kraków 

TAK 
39 800,00 zł netto 

42 984,00 zł brutto 
60 dni 

 

 

5 dni 
roboczych 

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

 

Termin wykonania zamówienia sukcesywnie od dnia podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego do 

dnia 22.09.2022r., jednakże nie dłużej niż do wyczerpania maksymalnej kwoty zobowiązania. 

 

 

 



3 

 

Zadanie nr 6 
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 3 132,00 zł (brutto). 

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

Nr oferty nadany przez: Nazwa (firma) oraz 

adres Wykonawcy 
MMŚ*  Cena oferty 

Termin 

płatności** 

 

Termin 
dostawy 

 

Termin 
rozpatrzenia 

reklamacji 

Zamawiającego SmartPZP  

 

5 

 

0794/EP/220

/65/2020 

Synecpol s.c. anna 
Popiela- Mizera, 
Mirosław Mizera 
Ul. Racławicka 56 
30-017 Kraków 

TAK 

2 900,00 zł netto 

3 132,00 zł 
brutto 

60 dni 

 
 

5 dni 
roboczych 

 
 

14 dni 
roboczych 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 

** zgodnie z SIWZ 
 

Termin wykonania zamówienia sukcesywnie od dnia podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego do 

dnia 22.09.2022r., jednakże nie dłużej niż do wyczerpania maksymalnej kwoty zobowiązania. 
 

Zadanie nr 7 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 85 536,00 zł (brutto). 
2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu dostawy i warunków 

płatności: 

Nr oferty nadany przez: Nazwa (firma) oraz 
adres Wykonawcy 

MMŚ*  Cena oferty 
Termin 

płatności** 

Termin 
dostawy Zamawiającego SmartPZP 

 

4 

 

0793/EP/220

/65/2020 

SUN-MED Spółka 
Cywilna Dominik 
Siekierski Sławomir 
Naparty, Ul. 
Franciszkańska 104/112, 
91-845 Łódź 

TAK 
29 700,00 zł netto 

32 076,00 zł brutto 
60 dni 

 

 

do 3 dni 
roboczych 

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

 

Termin wykonania zamówienia sukcesywnie od dnia podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego do 

dnia 22.09.2022r., jednakże nie dłużej niż do wyczerpania maksymalnej kwoty zobowiązania. 

 

 
  

Szczegółowe formularze asortymentowo – cenowe dostępne są dla wszystkich zainteresowanych podmiotów na 
Stronie Zamawiającego w zakładce „Dokumentacja Postepowania”. 

 

 
 

Zastępca Dyrektora 

ds. Ekonomicznych 

Małgorzata Szelągiewicz 

 


