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WSZYSCY 
 

 
dotyczy: informacji z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na sukcesywną 
dostawę nici chirurgicznych do Apteki Szpitalnej Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc 
„Odrodzenie” w Zakopanem 
 

Działając w oparciu o art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1986 ze zm. ), uprzejmie informuję, że 
w terminie składania ofert tj. do dnia 16.07.2019 r. godz. 9.30 wpłynęły następujące 
oferty: 
PAKIET NR 1: 
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego 
zamówienia wynosi: 10 730,88 zł brutto. 
 
1. ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp.k. 
Ul. Pod Borem 18 
41-808 Zabrze 
cena netto za całość dostawy: 8337,60 zł 
podatek VAT 8% tj. 667,02 zł 
cena brutto za całość dostawy: 9004,62 zł 
termin dostawy: od 16.08.2019 r. do 15.08.2020 r. 
termin płatności faktury: 21 dni 
 
2. 2M Materia Medica Sp. z o.o. 
Ul. Sudecka 133 
50-424 Wrocław 
cena netto za całość dostawy: 8496,50 zł 
podatek VAT 8% tj. 679,72 zł 
cena brutto za całość dostawy: 9176,22 zł 
termin dostawy: od 16.08.2019 r. do 15.08.2020 r. 
termin płatności faktury: 21 dni 
 
3. Przedsiębiorstwo YAVO Sp. z o.o. 
ul. Bawełniana 17 
97-400 Bełchatów 
cena netto za całość dostawy: 16216,10zł 
podatek VAT 8% tj. 1297,29 zł 
cena brutto za całość dostawy: 17513,39 zł 
termin dostawy: od 16.08.2019 r. do 15.08.2020 r. 
termin płatności faktury: 21 dni 
 
 
PAKIET NR 2: 
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego 
zamówienia wynosi: 119 828,16 zł brutto. 
 
1. Medtronic Poland Sp. z o.o. 
Ul. Polna 11 
00-633 Warszawa 
cena netto za całość dostawy: 88725,60 zł 
podatek VAT 8% tj. 7098,05 zł 
cena brutto za całość dostawy: 95823,65 zł 



 
 
termin dostawy: od 16.08.2019 r. do 15.08.2020 r. 
termin płatności faktury: 21 dni 
 
PAKIET NR 3: 
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego 
zamówienia wynosi: 4 867,78 zł brutto. 
 
1. Medtronic Poland Sp. z o.o. 
Ul. Polna 11 
00-633 Warszawa 
cena netto za całość dostawy: 3569,40 zł 
podatek VAT 8% tj. 285,55 zł 
cena brutto za całość dostawy: 3854,95 zł 
termin dostawy: od 16.08.2019 r. do 15.08.2020 r. 
termin płatności faktury: 21 dni 
 
 
PAKIET NR 4: 
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego 
zamówienia wynosi: 9 551,52 zł brutto. 
 
1. Przedsiębiorstwo YAVO Sp. z o.o. 
ul. Bawełniana 17 
97-400 Bełchatów  
cena netto za całość dostawy: 7986,72zł 
podatek VAT 8% tj. 638,94 zł 
cena brutto za całość dostawy: 8625,66 zł 
termin dostawy: od 16.08.2019 r. do 15.08.2020 r. 
termin płatności faktury: 21 dni 
 
2. Medtronic Poland Sp. z o.o. 
Ul. Polna 11 
00-633 Warszawa 
cena netto za całość dostawy: 8145,60 zł 
podatek VAT 8% tj. 651,65 zł 
cena brutto za całość dostawy: 8797,25 zł 
termin dostawy: od 16.08.2019 r. do 15.08.2020 r. 
termin płatności faktury: 21 dni 
 
 
 
Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 24 ust.11 ustawy Prawo zamówień publicznych 
Wykonawca w terminie 3 dni o dnia przekazania ww. informacji z otwarcia ofert, 
przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do 
tej samej grupy kapitałowej (wg załącznika nr 5 do siwz). 
 
 
 
 

Dyrektor 
Dr hab. med. Marcin Zieliński 

  


