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OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

                  Numer ogłoszenia: 174406 - 2013; data zamieszczenia: 30.04.2013 

  Dostawa materiałów do sterylizacji, rękawic jednorazowego użytku, zamkniętego systemu do pobierania 
krwi.  - przetarg nieograniczony

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 93490-2013 z dnia 2013-03-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Olecko
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do sterylizacji takich jak: rękawy papierowo - foliowe, 
sterylizacyjny papier krepowy, wskaźniki i testy do kontroli sterylizacji oraz rękawic jednorazowego użytku 
chirurgicznych i...
Termin składania ofert: 2013-03-15 

Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do sterylizacji takich 
jak: rękawy papierowo - foliowe, sterylizacyjny papier krepowy, wskaźniki i testy do kontroli sterylizacji oraz 
rękawic jednorazowego użytku chirurgicznych i diagnostycznych i zamkniętego systemu do pobierania krwi przez 
okres 36 miesięcy. Sukcesywne dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się winne nie później niż 3 dni robocze 
od dnia złożenia zamówienia. Wykonawca pokrywa koszty transportu, odpowiada za prawidłowe warunki 
przewozu, ponosi koszty ubezpieczenia podczas transportu oraz zapewnia rozładunek do magazynu i apteki. 
Orientacyjne ilości materiałów określające zapotrzebowanie na okres określony umową określa załącznik nr 
4...Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3, 33.14.14.20-0.

Część nr: 1    nazwa: Pakiet 1       liczba otrzymanych ofert: 3.  data udzielenia zamówienia: 05.04.2013.
nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

• MEDILAB Firma Wytwórczo-Usługowa Sp z o o, ul. Niedźwiedzia 60, 15-531 Białystok, kraj/woj. podlaskie. 
szacunkowa wartość zamówienia (bez vat): 28500,00 Pln.
informacja o cenie wybranej oferty oraz o ofertach z najniższą i najwyższą ceną

• cena wybranej oferty: 26426,40  oferta z najniższą ceną: 26426,40 / oferta z najwyższą ceną: 29152,50

część nr: 2     nazwa: pakiet 2  liczba otrzymanych ofert: 2    data udzielenia zamówienia: 05.04.2013.
nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

• Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S A, ul. Żółkiewskiego 20/26,, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-
pomorskie. 

szacunkowa wartość zamówienia (bez vat): 30000,00 pln.
 informacja o cenie wybranej oferty oraz o ofertach z najniższą i najwyższą ceną

• cena wybranej oferty: 31950,00 oferta z najniższą ceną: 31950,00 / oferta z najwyższą ceną: 33744,00
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część nr: 3    nazwa: pakiet 3    liczba otrzymanych ofert: 2     data udzielenia zamówienia: 05.04.2013.
 nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

• INFORMER MED. Sp z o o, ul. Winogrady 118,, 61-626 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie. 
szacunkowa wartość zamówienia (bez vat): 16200,00 pln.
 informacja o cenie wybranej oferty oraz o ofertach z najniższą i najwyższą ceną

• cena wybranej oferty: 16173,00    oferta z najniższą ceną: 16173,00 / oferta z najwyższą ceną: 34440,60

część nr: 4    nazwa: pakiet 4    liczba otrzymanych ofert: 1.            data udzielenia zamówienia: 05.04.2013.
 nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

• Media-Med. Sp z o o, ul. Lublańska 34, 31-476 Kraków, kraj/woj. małopolskie. 
szacunkowa wartość zamówienia (bez vat): 4500,00 pln.
 informacja o cenie wybranej oferty oraz o ofertach z najniższą i najwyższą ceną

• cena wybranej oferty: 3960,00   oferta z najniższą ceną: 3960,00/ oferta z najwyższą ceną: 3960,00

część nr: 5     nazwa: pakiet 5  liczba otrzymanych ofert: 2.      data udzielenia zamówienia: 22.03.2013.
nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

• KTG SEMIGAT S.A., ul. Ratuszowa 11 p 318, 03-450 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie. 
szacunkowa wartość zamówienia (bez vat): 4500,00 pln.
informacja o cenie wybranej oferty oraz o ofertach z najniższą i najwyższą ceną

• cena wybranej oferty: 4285,50   oferta z najniższą ceną: 4285,50  / oferta z najwyższą ceną: 6000,00

część nr: 6     nazwa: pakiet 6a  liczba otrzymanych ofert: 1.      data udzielenia zamówienia: 22.03.2013.
nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

• SORIMEX Sp z o o , Sp. K. 87 - 100, ul. Równinna 25, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie. 
szacunkowa wartość zamówienia (bez vat): 180000,00 pln.
informacja o cenie wybranej oferty oraz o ofertach z najniższą i najwyższą ceną

• cena wybranej oferty: 163597,50   oferta z najniższą ceną:163597,50 / oferta z najwyższą ceną: 163597,50

część nr: 7     nazwa: pakiet 7  liczba otrzymanych ofert: 2.      data udzielenia zamówienia: 12.04.2013.
nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

• MEDLAB PRODUCTS Sp z o o, ul. Gałczyńskiego 8, 05-090 Raszyn, kraj/woj. mazowieckie. 
szacunkowa wartość zamówienia (bez vat): 114500,00 pln.
informacja o cenie wybranej oferty oraz o ofertach z najniższą i najwyższą ceną

• cena wybranej oferty: 78010,00  oferta z najniższą ceną:78010,00 / oferta z najwyższą ceną: 111995,80

Zatwierdził dnia 30.04.2013r 
Prezes „Olmedica” w Olecku Sp z o o 
mgr. Katarzyna Mróz
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