
Poznań, 24 września 2020 r. 

 

Informacja z otwarcia ofert Nr sprawy PZP/Nr 04/PN/20 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego. Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert na sukcesywne dostawy środków 

dezynfekcyjnych. 

 

Dnia 24.09.2020 roku komisja przetargowa dokonała publicznego otwarcia złożonych ofert  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych 

 

W przedmiotowym postępowaniu złożono 3 oferty: 
 

Pakiet nr 1 Środki do dezynfekcji rąk, powierzchni i sprzętu medycznego 
 

Of. Nazwa i adres wykonawcy Wartość netto Wartość brutto Termin dostawy 

3 

MEDISEPT Sp. z o.o. 

Konopnica 159 C 

21-030 Motycz 

137 110,00 148 303,80 24 

 

 

Pakiet nr 2 Środki do dezynfekcji skóry przed iniekcjami i błon śluzowych 
Nie złożono ofert 

 

Pakiet nr 3 Środki do pielęgnacji narzędzi 
Nie złożono ofert 

 

 

Pakiet nr 4 Środek do płukania ran głębokich 
 

Of. Nazwa i adres wykonawcy Wartość netto Wartość brutto Termin dostawy 

1 

Aesculap Chifa Sp. z o.o. 

ul. Tysiąclecia 14,  

64-300 Nowy Tomyśl 

64 000,00 69 120,00 48 

2 

Bialmed Sp. z o.o 

ul. Kazimierzowska 46/48/35 

02-546 Warszawa 

70 700,00 76 356,00 24 

 

 



Warunki gwarancji: 

O wadach towaru możliwych do stwierdzenia przy odbiorze, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę 

telefonicznie potwierdzając to pismem, nie później jednak niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia 

zrealizowania dostawy. Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzeć reklamacje składane przez 

Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie. Dostarczenie 

nowego towaru, wolnego od wad nastąpi na koszt Wykonawcy. Termin ważności oferowanych 

produktów nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy do zamawiającego. Wykonawca 

zobowiązany jest do dostawy wyrobów identycznych z zaproponowanymi w ofercie. 

Kwota jaką zamierzamy przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 
 

Wartość netto  231 134,00 zł  

Wartość brutto  249 624,72 zł 

 

W tym: 
 

 Wartość netto Wartość brutto 

Pakiet nr 1  146 224,00 157 921,92 

Pakiet nr 2  14 235,00 15 373,80 

Pakiet nr 3 675,00 729,00 

Pakiet nr 4 70 000,00 75 600,00 

RAZEM 231 134,00 249 624,72 

 

 

Termin płatności: Zamawiający zobowiązuje się do regulowania należności za otrzymane dostawy 

towaru przelewem, na konto wskazane przez Wykonawcę w terminie do 60 dni od dnia przedłożenia 

faktury w siedzibie Zamawiającego. 

 

Poznań, 24 września 2020 roku       

 

          /-/Robert Judek 
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