
Znak Sprawy: ZP/220/31/18 

Dotyczy: dostawy antybiotyków i produktów leczniczych na potrzeby Klinik SPSK-2   
      

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 
Postępowanie na dostawę antybiotyków i produktów leczniczych na potrzeby Klinik SPSK-2 

 
 
1. 

Miejsce i termin składania ofert: 
 
1. Termin składania ofert: 

            X nie został skrócony 
�  został skrócony z powodu………………………………….................................................... 

2. Miejsce składania ofert   

 

Oferty należało składać w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 13 (Sekretariat), budynek 

C (Budynek Administracyjny). 

Termin składania ofert upłynął w dniu   11.05.2018 r. godz. 10.00 

…..  Przedłużono termin składania ofert do dnia …………………………………. 
Powody odstąpienia od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej przy składaniu ofert (w 
przypadkach, o których mowa w art. 10c ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych): 
Powyższe przepisy wchodzą w życie 18.10.2018 r. 
 

 
2. 
 
 

Otwarcie ofert 
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.05.2018 r. o godz. 11:00  

w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 11, budynek M.  

adres: Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin 

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie: 

zamówienia, w wysokości  363.635,75 zł brutto, w tym w przypadku dopuszczenia możliwości 

składania ofert częściowych, kwotę na sfinansowanie: 

 
ZAD. 

NR 
Wartość brutto 

1 113.000,00 

2 126.000,00 

3 124.635,75 
 

…        nie wpłynęła żadna oferta  

X        wpłynęło 3 oferty. 
 

 
3.  

Zestawienie ofert 
1. Do upływu terminu składania ofert złożone zostały następujące oferty:  
(podać nazwę (firmę) albo imię i nazwisko wykonawcy, znak identyfikacyjny w przypadku zastosowania aukcji elektronicznej – jeżeli 
dotyczy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania, cenę lub koszt) 

 

Oferta nr 1)   

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. 

Al. Jerozolimskie 134 

02-305 Warszawa 

Zadanie nr 2- Cena oferty brutto –   108.080,00 zł.  

Termin dostaw cząstkowych –2 dni robocze 

 

Data złożenia oferty: 10.05.2018 r. godz. 12.30 

Wadium nie dotyczy Forma --- 

Termin realizacji 24 miesiące 

Okres  przydatności zgodnie z SIWZ  (12 miesięcy)  
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Warunki płatności   zgodnie z SIWZ (do 30 dni) 

Termin związania ofertą 30 dni 

 

Oferta nr 2)   

ASPEN Pharma Ireland Limited. 

One Georges Quay Plaza 

Dublin 2 Irlandia  

adres do korespondencji: 

    Aspen Pharma Ireland Limited 

    Poleczki Business Park 

    Ul. Osmańska 12 

    02-823 Warszawa  

Zadanie nr 3- Cena oferty brutto –   78.948,38 zł.  

Termin dostaw cząstkowych –2 dni robocze 

 

Data złożenia oferty: 10.05.2018 r. godz. 12.30 

Wadium nie dotyczy Forma --- 

Termin realizacji 12 miesięcy 

Okres  przydatności zgodnie z SIWZ  (12 miesięcy)  

Warunki płatności   zgodnie z SIWZ (do 30 dni) 

Termin związania ofertą 30 dni 

 

Oferta nr 3)   

LEK S.A. 

Ul. Podlipie 16 

95-010 Stryków 

Zadanie nr 1- Cena oferty brutto –   98.820,00 zł.  

Termin dostaw cząstkowych –1 dzień roboczy 

 

Data złożenia oferty: 10.05.2018 r. godz. 10.55 

Wadium nie dotyczy Forma --- 

Termin realizacji 24 miesiące 

Okres  przydatności zgodnie z SIWZ  (12 miesięcy)  

Warunki płatności   zgodnie z SIWZ (do 30 dni) 

Termin związania ofertą 30 dni 

 
W tym oferty wariantowe (jeżeli dotyczy):    NIE DOTYCZY 
 

2. Po terminie składania ofert zostały złożone następujące oferty   :NIE DOTYCZY 
 

 


