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Zielona Góra, dnia 03/12/2020r. 

 

 

 

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: TRAMCO Sp. z o.o., Wolskie ul. Wolska 14, 05-860 Płochocin, Zadanie 1 – Leki, cena 

brutto: 142 869,98 zł, termin dostaw poszczególnych partii od chwili przesłania zamówienia przez 

Zamawiającego faksem/mailem wyrażony w godzinach: 20 godziny. 

Oferta nr 2: Centrum Diabetologii Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 29B, 02-737 Warszawa, Zadanie 3 – 

Paski do glukometrów, cena brutto: 6 615,00 zł, termin dostaw poszczególnych partii od chwili 

przesłania zamówienia przez Zamawiającego faksem/mailem wyrażony w godzinach: 22 godziny. 

Oferta nr 3: Sinmed Sp. z o.o., ul. Graniczna 32B, 44-178 Przyszowice, Zadanie 7 – Sprzęt 

medyczny jednorazowego użytku do defibrylatora Corpuls3, cena brutto: 3 753,00 zł, termin dostaw 

poszczególnych partii od chwili przesłania zamówienia przez Zamawiającego faksem/mailem 

wyrażony w godzinach: 48 godziny. Zadanie 8 – Sprzęt medyczny jednorazowego użytku do 

defibrylatora Lifpak15, cena brutto: 13 554,00 zł, termin dostaw poszczególnych partii od chwili 

przesłania zamówienia przez Zamawiającego faksem/mailem wyrażony w godzinach: 48 godziny. 

Zadanie 9 – Sprzęt medyczny jednorazowego użytku do defibrylatora Zoll, cena brutto: 1 144,80 zł, 

termin dostaw poszczególnych partii od chwili przesłania zamówienia przez Zamawiającego 

faksem/mailem wyrażony w godzinach: 48 godziny.  

Oferta nr 4: Konsorcjum: Urtica Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, Polska Grupa 

Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź, Zadanie 1 – Leki, cena brutto: 134 121,60 zł, 

termin dostaw poszczególnych partii od chwili przesłania zamówienia przez Zamawiającego 

faksem/mailem wyrażony w godzinach: 22 godziny. Zadanie 2 – Płyny infuzyjne, cena brutto: 

10 483,28 zł, termin dostaw poszczególnych partii od chwili przesłania zamówienia przez 

Zamawiającego faksem/mailem wyrażony w godzinach: 22 godziny. Zadanie 3 – Paski do 

glukometrów, cena brutto: 7 132,86 zł, termin dostaw poszczególnych partii od chwili przesłania 

zamówienia przez Zamawiającego faksem/mailem wyrażony w godzinach: 22 godziny. 
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Oferta nr 5: Neuca S.A., ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń, Zadanie 1 – Leki, cena brutto: 

131 010,12 zł, termin dostaw poszczególnych partii od chwili przesłania zamówienia przez 

Zamawiającego faksem/mailem wyrażony w godzinach: 20 godziny. Zadanie 3 – Paski do 

glukometru, cena brutto: 7 132,86 zł, termin dostaw poszczególnych partii od chwili przesłania 

zamówienia przez Zamawiającego faksem/mailem wyrażony w godzinach: 20 godziny. 

Oferta nr 6: Resculine Sp. z o.o., ul. Kokosowa 67/4, 65-120 Zielona Góra, Zadanie 7 – Sprzęt 

medyczny jednorazowego użytku do defibrylatora Corpuls3, cena brutto: 9 164,64 zł, termin dostaw 

poszczególnych partii od chwili przesłania zamówienia przez Zamawiającego faksem/mailem 

wyrażony w godzinach: 48 godziny.  

Oferta nr 7: Mediplus Krzysztof Wypych, ul. Cisowa 5C/5, 65-960 Zielona Góra, Zadanie 4 – Sprzęt 

medyczny jednorazowego użytku, cena brutto: 232 724,91 zł, termin dostaw poszczególnych partii 

od chwili przesłania zamówienia przez Zamawiającego faksem/mailem wyrażony w godzinach: 2 

godzin. Zadanie 5 – Środki opatrunkowe, cena brutto: 44 277,21 zł, termin dostaw poszczególnych 

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

2 godzin. Zadanie 6 – Środki dezynfekcyjne, cena brutto: 4 364,44 zł, termin dostaw poszczególnych 

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

2 godzin. 

Oferta nr 8: Medicardia Monika Modlińska, ul. Toskańska 4, 66-003 Zabór, Zadanie 8 – Sprzęt 

medyczny jednorazowego użytku do defibrylatora LifPak15, cena brutto: 28 497,90 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 111 293,19 zł brutto 

ZADANIE 2 Płyny infuzyjne 25 771,49 zł brutto 

ZADANIE 3 Paski do Glukometrów 7 030,09 zł brutto 

ZADANIE 4 Sprzęt medyczny jednorazowego użytku 224 811,48 zł brutto 

ZADANIE 5 Środki opatrunkowe 52 306,05 zł brutto 

ZADANIE 6 Środki dezynfekcyjne 6 140,37 zł brutto 

ZADANIE 7 
Sprzęt medyczny jednorazowego użytku  

do Defibrylatora Corpuls3 
8 529,36 zł brutto 

ZADANIE 8 
Sprzęt medyczny jednorazowego użytku  

do Defibrylatora LifePak15 
31 377,46 zł brutto 

ZADANIE 9 
Sprzęt medyczny jednorazowego użytku  

do Defibrylatora Zoll 
2 828,39 zł brutto 

ZADANIE 10 
Środki dezynfekcyjne  

(produkty wydzielone do osobnego zadania) 
818,35 zł brutto 

 
Wykonano w pojedynczym egzemplarzu – strona internetowa. 

Dnia: 03.12.2020 r. 


