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Dostawy środków dezynfekcyjnych, pasków do glukometru iXell, papierów do EEG, EKG oraz ssaków i akcesoriów dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla 

Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (powtórka) - DZp.380.3.16.2018.LAp.215,132.P 

 

 

Pieczęć Zamawiającego 

Zbiorcze zestawienie ofert 

Nr oferty Wykonawca 

Kwota, jaką Zamawiający 

zamierzał przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia 

Kwota z oferty Różnica 

Termin 

realizacji 

umowy* 

Termin 

płatności** 

Termin 

dostawy*** 

Pakiet 1 - Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk i skóry 

2 

Schulke Polska Sp. z o.o. 

Al. Jerozolimskie 132  

02-305 Warszawa 

N: 29 700,00 zł 

B: 33 576,00 zł 

N: 28 440,00 zł 

B: 32 065,20 zł 

B: 1 510,80 zł 

(+) 
TAK TAK 

1 dzień 

roboczy 

 

 

Pakiet 2 - Paski do glukometru iXell 

--- --- 
N: 7 500,00 zł 

B: 8 100,00 zł 
--- --- --- --- --- 

 

 

Pakiet 3 - Papiery do EEG, EKG 

--- --- 
N: 12 301,00 zł 

B: 13 285,08 zł 
--- --- --- --- --- 

 

 

Pakiet 4 - Ssaki i akcesoria 

1 

MedSport Lilianna Miś 

ul. Szymały 150/5 

41-933 Bytom 

N: 21 325,00 zł 

B: 23 143,50 zł 

N: 22 315,00 zł 

B: 24 223,95 zł 

B: 1 080,45 zł 

(-) 
TAK TAK 3 dni robocze 

 

 

* przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do czasu wykorzystania zakładanych ilości wynikających z Formularza asortymentowo - cenowego Wykonawcy, 

stanowiącego Załącznik nr 1 do umowy, w zależności które z powyższych nastąpi wcześniej 

** przelewem w ciągu 60 dni, licząc od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej (pod względem merytorycznym i formalnym) faktury Zamawiającemu 

*** nie później niż 3 dni robocze (minimalny termin dostawy - 1 dzień roboczy, maksymalny termin dostawy - 3 dni robocze) od momentu otrzymania przez Wykonawcę 

zamówienia 
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Skład Komisji Przetargowej: 

Przewodniczący: Barbara Kurzeja …………………………………………………………………….. 

 

Wiceprzewodniczący: Ilona Mikołajczyk …………………………………………………………………... 

 

Sekretarz: Joanna Kalisz ……………………………………………………………………….. 

 

Członek: Agata Jarząbek ……………………………………………………………………… 

 

 


