znak sprawy: ZP/220/54/17
w sprawie: przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa jednorazowego sprzętu medycznego
Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin
dostawy*

Okres
przydatności do
użycia*

1.

INOV8 Sp. z o. o. Sp. K.
Ul. Koński Jar 2/29
02-785 Warszawa

Zadanie nr 5: 32 400,00

3 dni

24 m-ce

2.

Alcon Polska Sp. z o. o.
Ul. Marynarska 15
02-674 Warszawa

Zadanie nr 5: 40 305,60

1 dzień

24 m-ce

3.

Medtronic Poland Sp. z o. o.
Ul. Polna 11
00-633 Warszawa

Zadanie nr 3: 32 400,00

2 dni

24 m-ce

4.

MEDAK
Ul. Działkowa 11 C
44-177 Paniówki

Zadanie nr 4: 16 974,00

1 dzień

24 m-ce

Termin
płatności*

Data złożenia
oferty

30 dni

20-07-2017
godz. 12:45

60 dni

25-07-2017
godz. 07:35

60 dni

30 dni

25-07-2017
godz. 12:20

25-07-2017
godz. 12:20

Zgodnie z art. 86 ust. 3 bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całego
zamówienia kwotę 241 822,00 zł brutto.
Na poszczególne zadania:
- Zadanie nr 1 – 73 882,00 zł brutto
- Zadanie nr 2 – 81 000,00 zł brutto
- Zadanie nr 3 – 35 640,00 zł brutto
- Zadanie nr 4 – 8 100,00 zł brutto
- Zadanie nr 5 – 43 200,00 zł brutto

W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia wskazanej w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, ze zm.). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku
Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie, o których mowa w zdaniu pierwszym, składa każdy z Wykonawców.

