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INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

dot.  zamówienia publicznego,  prowadzonego w trybie  przetargu nieograniczonego pn.  dostawa
środków  dezynfekcyjnych  dla  SPZOZ  w  Sanoku    SPZOZ/PN/31/2018  SAMODZIELNY
PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI  ZDROWOTNEJ W SANOKU   UL.  800-LECIA 26,  38-500
SANOK (zwany  dalej  Zamawiający),  na  podstawie  art.  86  ust.  5  ustawy  Prawo  zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r.,  poz. 2164 z późn. zm.), przedstawia informację z
otwarcia ofert. 

Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

694 174,32 zł    brutto   

pakiet nr 1 –   36 968,40 zł      pakiet nr 11 –     1 900,80 zł pakiet nr 21 –   1 710,72 zł
pakiet nr 2 –   13 608,00 zł      pakiet nr 12 –   10 530,00 zł pakiet nr 22 –   8 994,24 zł
pakiet nr 3 –     3 348,00 zł      pakiet nr 13 –   11 664,00 zł pakiet nr 23 – 12 150,00 zł
pakiet nr 4 –   29 160,00 zł      pakiet nr 14 –   24 796,80 zł pakiet nr 24 –   1 036,80 zł
pakiet nr 5 – 125 506,80 zł      pakiet nr 15 –   75 438,00 zł pakiet nr 25 –      191,16 zł
pakiet nr 6 –   45 748,80 zł      pakiet nr 16 –        251,10 zł pakiet nr 26 – 21 027,60 zł
pakiet nr 7 –   18 014,40 zł        pakiet nr 17 –        926,10 zł pakiet nr 27 – 32 400,00 zł
pakiet nr 8 –   21 567,60 zł        pakiet nr 18 – 140 184,00 zł pakiet nr 28 – 12 992,40 zł
pakiet nr 9 –   27 216,00 zł        pakiet nr 19 –        210,60 zł
pakiet nr 10 –   8 262,00 zł        pakiet nr 20 –     8 370,00 zł

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia  10-08-2018 r., do godz. 11:00 złożono  6 ofert:

1. CZM „CEZAL” S.A.Wrocław . o/Kraków, ul. Balicka 117, 30-149 Kraków
pakiet nr 1-   cena oferty brutto:  38 234,16 zł, 
pakiet nr 14- cena oferty brutto:  39 950,40 zł, 
pakiet nr 24- cena oferty brutto:    1 117,80 zł, 
pakiet nr 28- cena oferty brutto:  19 525,50 zł, 
termin dostawy 4 dni
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2. TUTTOMED Farmacja Sp. z o.o., os. Czecha 130/8, 61-292 Poznań 
pakiet nr 4 - cena oferty brutto: 26 730,00 zł, 
pakiet nr 5- cena oferty brutto:  99 037,08 zł, 
termin dostawy 4 dni

3. EURO Trade Technology Sp.z o.o., ul. Siemiradzkiego 19, 64-920 Piła  
pakiet nr 18 - cena oferty brutto: 7 830,00 zł, 
termin dostawy 1 dzień

4.  SCHULKE Polska Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa
pakiet nr 3 -   cena oferty brutto:     3 304,80 zł, 
pakiet nr 4 -   cena oferty brutto:   29 160,00 zł, 
pakiet nr 8 -   cena oferty brutto:   21 567,60 zł, 
pakiet nr 11 - cena oferty brutto:     2 115,60 zł, 
pakiet nr 12 - cena oferty brutto:   10 422,00 zł, 
pakiet nr 18 - cena oferty brutto: 140 054,40 zł, 
pakiet nr 21 - cena oferty brutto:     1 701,65 zł, 
pakiet nr 23 - cena oferty brutto:   12 150,00 zł, 
pakiet nr 28 - cena oferty brutto:     8 247,06 zł, 
termin dostawy 3 dni

5. HENRY KRUSE Sp. z o.o., Bielany Wrocławskie, ul. Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce
pakiet nr 1 -   cena oferty brutto:   52 246,63 zł, 
pakiet nr 2 -   cena oferty brutto:   13 532,40 zł, 
pakiet nr 3 -   cena oferty brutto:     3 801,60 zł, 
pakiet nr 4 -   cena oferty brutto:   43 124,40 zł, 
pakiet nr 5 -   cena oferty brutto: 125 062,38 zł, 
pakiet nr 6 -   cena oferty brutto:   46 656,00 zł, 
pakiet nr 7  -  cena oferty brutto:  17 685,08 zł, 
pakiet nr 8 -   cena oferty brutto:   38 306,52 zł, 
pakiet nr 9 -   cena oferty brutto:   33 935,76 zł, 
pakiet nr 10 - cena oferty brutto:     8 553,92 zł, 
pakiet nr 11 - cena oferty brutto:     2 828,02 zł, 
pakiet nr 12 - cena oferty brutto:   11 568,96 zł, 
pakiet nr 13 - cena oferty brutto:   11 659,14 zł, 
pakiet nr 14 - cena oferty brutto:   35 266,56 zł, 
pakiet nr 15 - cena oferty brutto:   76 921,92 zł, 
pakiet nr 16 - cena oferty brutto:        287,27 zł, 
pakiet nr 17 - cena oferty brutto:        927,99 zł, 
pakiet nr 18 - cena oferty brutto: 176 407,20 zł, 
pakiet nr 19 - cena oferty brutto:        197,48 zł, 
pakiet nr 20 - cena oferty brutto:     8 370,00 zł, 
pakiet nr 21 - cena oferty brutto:     1 994,48 zł, 
pakiet nr 22 - cena oferty brutto:     5 890,97 zł, 
pakiet nr 25 - cena oferty brutto:        598,33 zł, 
pakiet nr 27 - cena oferty brutto:   32 400,00 zł, 
termin dostawy 5 dni
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6. MEDILAB Sp. z o.o., ul. Wysockiego 6c, 03-371 Warszawa
pakiet nr 6 -   cena oferty brutto:  40 176,00 zł, 
pakiet nr 9 -   cena oferty brutto:  27 216,00 zł, 
pakiet nr 10 - cena oferty brutto:  11 456,64 zł, 
pakiet nr 26 - cena oferty brutto: 19 801,80  zł, 
termin dostawy 3 dni

Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności:zgodnie z ustanowionymi w 
Specyfikacji Istotnych  Warunków Zamówienia

Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji 
przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej
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