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WSZYSCY 
 
dotyczy: informacji z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na sukcesywną dostawę 
sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby Samodzielnego Publicznego 
Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc w Zakopanem-pakiet nr 16. 
 

Uprzejmie informuję, iż w wyniku czynności badania ofert złożonych  
w przedmiotowym postępowaniu, w ofercie Skamex Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością  sp.k,  stwierdzono oczywistą omyłkę pisarską popełnioną w pakiecie 
nr 16, a polegającą na nie wpisaniu przez Wykonawcę w formularzu ofertowym ceny netto 
i brutto za całość dostawy. Bowiem ze złożonych przez w/w Wykonawcę pozostałych 
dokumentów stanowiących treść oferty tj. prawidłowo wyliczonej kalkulacji cenowej do 
oferty oraz załączonej próbki, jak również pozostawionego miejsca w formularzu oferty na 
odręczne wpisanie ceny ww. pakiecie, jednoznacznie wynika, że Wykonawca złożył ofertę 
na pakiet nr 16. Zatem Zamawiający stwierdził, iż jest to oczywista omyłka pisarska 
i poprawił ją na mocy art. 87 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2164; zm. Dz.U. z 2016 r. poz.1020, poz. 1250 i poz. 
1265 ). 

  
Wobec powyższego Zamawiający przekazuje uaktualnioną informację z otwarcia ofert na 
pakiet nr 16:  
1. Na realizację przedmiotowego zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę: 

pakiet 16: 8 197,20    
2. Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 01.08.2017r. do godziny 9.30 na pakiet 

16 zostały złożone oferty następujących Wykonawców: 
 

1) Dräger Polska Sp. z o.o. 
Ul. Sułkowskiego 18a 
85-655 Bydgoszcz 

Pakiet nr 16 
Cena netto za całość dostawy: 11 665,50 zł 
Podatek VAT 8% tj. 933,24 zł 
Cena brutto za całość dostawy: 12 598,74 zł 
Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie 12 miesięcy od podpisania umowy 
Termin dostawy: 2 dni robocze od daty złożenia zamówienia. 
Termin płatności faktury: 21 dni. 
2) Promed S.A. 

Ul. Działkowa 56 
02-234 Warszawa 

Pakiet nr 16 
Cena netto za całość dostawy: 10 230,00 zł 
Podatek VAT 8% tj. 818,40 zł 
Cena brutto za całość dostawy: 11 048,40 zł 
Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie 12 miesięcy od podpisania umowy 
Termin dostawy: 2 dni robocze od daty złożenia zamówienia. 
Termin płatności faktury: 21 dni. 
 

3) AKSIS Hurtownia sprzętu Medycznego Ignaciuk Spigarski Sp. jawna 
Ul. Przyrodników 1C 



80-298 Gdańsk 
Pakiet nr 16 
Cena netto za całość dostawy: 7562,50 zł 
Podatek VAT 8% tj. 605,00 zł 
Cena brutto za całość dostawy: 8167,50 zł 
Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie 12 miesięcy od podpisania umowy 
Termin dostawy: 2 dni robocze od daty złożenia zamówienia. 
Termin płatności faktury: 21 dni. 

 
4) Skamex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k 

Ul. Częstochowska 38/52 
93-121 Łódź 

Cena netto za całość dostawy: 10 395,00 zł 
Podatek VAT 8% tj. 831,60 zł 
Cena brutto za całość dostawy: 11 226,60 zł 
Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie 12 miesięcy od podpisania umowy 
Termin dostawy: 1 dzień roboczy od daty złożenia zamówienia. 
Termin płatności faktury: 21 dni. 
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