
 

Informacja z publicznego otwarcia ofert 

 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę implantów dla 

potrzeb Miejskiego Szpitala Zespolonego ”. Znak sprawy MSZ.ZP.3411/44/2018. 

Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t Dz. U. z 2018 r. poz.1986 
z późn. zm.) przekazuje informacje z sesji otwarcia ofert. 
Otwarcie złożonych ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę implantów odbyło się 30.11.2018 roku o godzinie 
10:30.  
 
Przed otwarciem ofert, Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości brutto: 300.114,35 zł. 
W tym na: Pakiet nr 1 – 177.058,05 zł. Pakiet nr 2 – 38.839,02 zł. Pakiet nr 3 – 33.664,77 zł. Pakiet nr 4 – 17.176,46 zł. Pakiet nr 5 – 
11.722,32 zł. Pakiet nr 6 – 21.653,73 zł.  
We wskazanym powyżej terminie ofertę złożyła firma: 
 

Numer 

oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko  

oraz adres Wykonawcy 

Cena brutto 

 

Termin dostawy 
 

Warunki 

gwarancji 

Warunki  

płatności  

Numer  

z Dz. wpł. 

1 „LIT” Sp. z o.o. ul. Jelenia 34  

70-791 Szczecin  

Pakiet nr 5  

11.664,00 PLN 

1 dzień   11488 

2 Medgal Sp. z o.o.  

ul. Niewodnicka 26A 16-001 

Księżyno/k Białegostoku  

Pakiet nr 3 

33.475,68 PLN 

2 dni   11496 

3 CHM Sp. z o.o. Lewickie 3B  

16-061 Juchnowiec Kościelny 

Pakiet nr 1  

181.524,24 PLN 

2 dni   11505 

4 Arthrex Polska Sp. z o.o.  

ul. Łopuszańska 95,  

02-457 Warszawa 

Pakiet nr 6 

29.613.60 PLN 

2 dni   11508 



 

2 

 

5 CONMED Linvatec Polska  

ul. Jutrzenki 118 

02-230 Warszawa  

Pakiet nr 4 

18.451,80 PLN 

1 dzień   11509 

6. Medin Polska Sp. z o. o  

ul. Handlowa 6  

57-330 Szczytno  

Pakiet nr  2 

38.928,60 PLN 

2 dni   11564 

 

Wezwanie do złożenia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 

ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych 

Zamawiający zgodnie z zapisami SIWZ żąda od Wykonawców, którzy złożyli oferty, oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do 

tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych -oświadczenie na wzorze załącznika do 

SIWZ. 

Zgodnie z treścią art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji (informacja z publicznego otwarcia ofert), o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych przekaże 

Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

 

Wraz ze złożeniem oświadczenia. Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

 

 

.............................................30.11 2018 r.  

podpis osoby sporządzającej protokół)  


