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POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR ZP/04/2020 

„Dostawa leków, płynów infuzyjnych, sprzętu medycznego jednorazowego użytku, środków opatrunkowych i dezynfekcyjnych” 
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Zielona Góra, dnia 28/04/2020r. 

 

 

 

Wykonawcy, 

       którzy ubiegają się 

       o udzielenie zamówienia publicznego 

       w nw. postępowaniu 

 

  

 Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych  

informuję, że w terminie wyznaczonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej 

SIWZ) została złożona następująca oferta: 

 

Oferta nr 1: NEUCA S.A., ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń, Zadanie 1 – Leki i płyny infuzyjne, 

cena brutto: 132 092,55 zł, termin dostaw poszczególnych partii od chwili przesłania zamówienia 

przez Zamawiającego faksem/mailem wyrażony w godzinach: 24 godziny. 

Oferta nr 2: Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120 i Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., 91-342 

Łódź, ul. Zbąszyńska 3, Zadanie 1 – Leki i płyny infuzyjne, cena brutto: 156 091,95 zł, termin dostaw 

poszczególnych partii od chwili przesłania zamówienia przez Zamawiającego faksem/mailem 

wyrażony w godzinach: 22 godziny. 

Oferta nr 3: Mediplus Krzysztof Wypych, ul. Cisowa 5C/5, 65-960 Zielona Góra, Zadanie 2 – Sprzęt 

medyczny jednorazowego użytku, cena brutto: 102 595,65 zł, termin dostaw poszczególnych partii 

od chwili przesłania zamówienia przez Zamawiającego faksem/mailem wyrażony w godzinach: 5 

godzin. Zadanie 3 – Sprzęt medyczny jednorazowego użytku i środki opatrunkowe, cena brutto: 

25 067,22 zł, termin dostaw poszczególnych partii od chwili przesłania zamówienia przez 

Zamawiającego faksem/mailem wyrażony w godzinach: 5 godzin. Zadanie 4 – Środki dezynfekcyjne, 

cena brutto: 1 534,06 zł, termin dostaw poszczególnych partii od chwili przesłania zamówienia przez 

Zamawiającego faksem/mailem wyrażony w godzinach: 5 godzin. 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosi: 

ZADANIE 1 – Leki i płyny infuzyjne              119.264,40 zł brutto  

 

ZADANIE 2 – Sprzęt medyczny jednorazowego użytku              95.854,32 zł brutto  

 

ZADANIA 3 – Sprzęt medyczny jednorazowego użytku,     19.755,36 zł brutto    

  środki opatrunkowe 

 

ZADANIE 4 – Środki dezynfekcyjne        1.640,52 zł brutto      

 
Wykonano w pojedynczym egzemplarzu – strona internetowa. 

Dnia: 28.04.2020 r. 


