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WSZYSCY 

 
dotyczy: informacji z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na sukcesywną  dostawę 
jednorazowych ładunków i staplerów na potrzeby 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 24.09.2019 r. godz. 9.30 wpłynęły następujące oferty: 
PAKIET NR 1: 
Medtronic Poland Sp. z o.o. 
Ul. Polna 11 
00-633 Warszawa 
cena netto za całość dostawy: 565 260,00 zł 
podatek VAT 8% tj. 45 220,80 zł 
cena brutto za całość dostawy: 610 480,80 zł 
termin dostawy: 12 miesięcy od daty podpisania umowy  
termin płatności faktury: 21 dni 
 
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia 
wynosi: 623 095,20 zł brutto. 
 
PAKIET NR 2: 
1. Medtronic Poland Sp. z o.o. 
Ul. Polna 11 
00-633 Warszawa 
cena netto za całość dostawy: 16 980,00 zł 
podatek VAT 8% tj. 1 416,00 zł 
cena brutto za całość dostawy: 18 338,40 zł 
termin dostawy: 12 miesięcy od daty podpisania umowy  
termin płatności faktury: 21 dni 
 
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia 
wynosi: 19 461,60 zł brutto. 
 
PAKIET NR 3: 
1. Medtronic Poland Sp. z o.o. 
Ul. Polna 11 
00-633 Warszawa 
cena netto za całość dostawy: 139 970,00 zł 
podatek VAT 8% tj. 11 197,60 zł 
cena brutto za całość dostawy: 151 167,60 zł 
termin dostawy: 12 miesięcy od daty podpisania umowy  
termin płatności faktury: 21 dni 
 
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia 
wynosi: 154 742,40 zł brutto. 
 
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). 
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