
Nr oferty �

NR pakietu
Oferowana cena

brutto w zł

Termin dostaw w dniach 
roboczych

(do 2, 3 lub 5)

Szybkość reakcji na 
reklamacje w dniach 

roboczych (wpisać do 2 
dni lub do 3 dni)

Oferowana cena
brutto w zł

Termin dostaw w dniach 
roboczych

(do 2, 3 lub 5)

Szybkość reakcji na 
reklamacje w dniach 

roboczych (wpisać do 2 
dni lub do 3 dni)

Oferowana cena
brutto w zł

Termin dostaw w dniach 
roboczych

(do 2, 3 lub 5)

Szybkość reakcji na 
reklamacje w dniach 

roboczych (wpisać do 2 
dni lub do 3 dni)

Pakiet 1 492 210,00 do 2 dni roboczych
do 2 dni 

roboczych 526 312,36

Pakiet 2 349 963,50 2 dni 2 dni 233 409,60 do 2 dni roboczych
do 2 dni 

roboczych 269 676,00 2 2 293 687,64

820 000,00

3

Kwota 
przeznaczona 

na sfinansowanie 
zamówienia

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

LAS-162-PN/40-2020 

otwarcie ofert:   21.07.2020 r  godz. 10:30     31.07.2020 r  godz. 10:30                
składanie ofert:  21.07.2020 r. godz. 10.00     31.07.2020 r. godz. 10.00   

Przetarg nieograniczony na: dostawy wyrobów medyczn ych, w tym kaniul i strzykawek

Uwaga! 
Wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji do złożenia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 
Wzór oświadczenia zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego.

Razem:

SKAMEX Sp. z o. o. Sp. K.  
ul. Częstochowska 38/52

93-121 Łódź

Warunki płatności - ustalone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (60 dni, licząc od dnia doręczenia prawidłowo - pod względem merytorycznym i formalnym, wystawionej faktury VAT do siedziby 
Zamawiającego).

Nazwy (firmy) 
oraz adresy 

wykonawców

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe ANMAR
Spółka z o. o. Sp. K.

ul. Strefowa 22
43-100 Tychy

Becton Dickinson Polska 
Spółka z o.o. 

ul. Osmańska 14 
02-823 Warszawa

1 2


