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Mielec, dnia 15 lutego 2018 r. 

Numer referencyjny: 1/PSPR SPZ/PN/2019 
 
 
 
 

                    INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą,  Zamawiający 

przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup i dostawa sprzętu 

medycznego jednorazowego użytku dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego 

Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu”. 

 

1. Na realizację przedmiotowego zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 

173 300,00 zł brutto, w tym: 

1) Pakiet Nr 1 – strzykawki, igły, venflony, materiały szewne, rękawice medyczne: 

26 000,00 zł brutto; 

2) Pakiet Nr 2 – cewniki, maski do tlenu, do nebulizacji, krtaniowe, higieniczne, filtr 

oddechowy, łącznik do drenów, rurki intubacyjne, resuscytatory, łyżki do laryngoskopu: 

22 000,00 zł brutto; 

3) Pakiet Nr 3 – materiały eksploatacyjne, papiery, drobny sprzęt medyczny, szyny, 

kołnierze ortopedyczne: 42 000,00 zł brutto; 

4) Pakiet Nr 4 – zestawy do konikopunkcji, zestaw do odbarczania odmy, wkłady do ssaka, 

rury do respiratora, elektrody wielofunkcyjne: 16 000,00 zł brutto; 

5) Pakiet Nr 5 – rękawiczki diagnostyczne, rękawiczki chirurgiczne: 17 000,00 zł brutto; 

6) Pakiet Nr 6 – elektrody wielofunkcyjne: 2 700,00 zł brutto; 

7) Pakiet Nr 7 – bezpieczna linia infuzyjna: 40 000,00 zł brutto; 

8) Pakiet Nr 8 – igły doszpikowe: 6 500,00 zł brutto; 

9) Pakiet Nr 9 – kleszcze Magilla: 1 100,00 zł brutto. 

2. Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 12 lutego 2019 r. do godziny 10:00  złożono: 

1) Pakiet Nr 1 - 1 ofertę; 

2) Pakiet Nr 2 - 2 oferty; 
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 3) Pakiet Nr 3 - 1 ofertę; 

4) Pakiet Nr 4 - 1 ofertę; 

5) Pakiet Nr 5 -  brak ofert; 

6) Pakiet Nr 6 - 3 oferty; 

7) Pakiet Nr 7 - 1 ofertę; 

8) Pakiet Nr 8 - 1 ofertę; 

9) Pakiet Nr 9 - brak ofert. 

Zestawienie ofert, jakie wpłynęły do Zamawiającego zawiera załącznik do 

przedmiotowej informacji. 

3. Jednocześnie informuję, że w celu zweryfikowania czy Wykonawca należy do grupy 

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 798, 650, 1637 i 1669), Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia 

przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy 

(informacja z otwarcia ofert) przedkłada oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku 

przynależności do grupy kapitałowej. Oświadczenie można sporządzić zgodnie ze wzorem 

stanowiącym załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamieszczonej na 

stronie internetowej Zamawiającego. 

 

 

           Z poważaniem 

Dyrektor PSPR SPZ w Mielcu 

      Maria Napieracz
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ZESTAWIENIE OFERT  

ZŁOŻONYCH W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PN. 

„Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego 

Publicznego Zakładu w Mielcu” 

1/PSPR SPZ/PN/2019 

 

 

Pakiet nr 1 
strzykawki, igły, venflony, materiały szewne, rękawice medyczne 

L.p. 
Nazwy (firmy) wykonawców  

oraz adresy 
Cena ofertowa 

brutto 
Termin realizacji Czas dostawy 

Warunki 
płatności 

1. 

Przedsiębiorstwo Handlowe „MEDRES” 

Zbigniew Majcher 

ul. Torowa 3 

35-205 Rzeszów 

26 557,81 zł 

Zamówienie należy 

realizować 

sukcesywnie w 

okresie 12 miesięcy 

od dnia podpisania 

umowy. 

do 4 dni od daty 

złożenia zamówienia 

Zgodnie ze wzorem 

umowy 
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Pakiet nr 2  
cewniki, maski do tlenu, do nebulizacji, krtaniowe, higieniczne, filtr oddechowy, łącznik do drenów, rurki intubacyjne, 

resuscytatory, łyżki do laryngoskopu 

L.p. 
Nazwy (firmy) wykonawców  

oraz adresy 
Cena ofertowa 

brutto 
Termin realizacji Czas dostawy 

Warunki 
płatności 

1. 

Przedsiębiorstwo Handlowe „MEDRES” 

Zbigniew Majcher 

ul. Torowa 3 

35-205 Rzeszów 

21 471,59 zł Zamówienie należy 

realizować 

sukcesywnie w 

okresie 12 miesięcy 

od dnia podpisania 

umowy. 

do 4 dni od daty 

złożenia zamówienia 

Zgodnie ze wzorem 

umowy 

2. 

SINMED Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością 

ul. Toszecka 6 

44-100 Gliwice 

19 790,34 zł 
do 4 dni od daty 

złożenia zamówienia 

Pakiet nr 3 
materiały eksploatacyjne, papiery, drobny sprzęt medyczny, szyny, kołnierze ortopedyczne 

L.p. 
Nazwy (firmy) wykonawców  

oraz adresy 
Cena ofertowa 

brutto 
Termin realizacji Czas dostawy 

Warunki 
płatności 

1. 

Przedsiębiorstwo Handlowe „MEDRES” 

Zbigniew Majcher 

ul. Torowa 3 

35-205 Rzeszów 

41 155,30 zł 

Zamówienie należy 

realizować 

sukcesywnie w 

okresie 12 miesięcy 

od dnia podpisania 

umowy. 

do 4 dni od daty 

złożenia zamówienia 

Zgodnie ze wzorem 

umowy 
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Pakiet nr 4  
zestawy do konikopunkcji, zestaw do odbarczania odmy, wkłady do ssaka, rury do respiratora, elektrody wielofunkcyjne 

L.p. 
Nazwy (firmy) wykonawców  

oraz adresy 
Cena ofertowa 

brutto 
Termin realizacji Czas dostawy 

Warunki 
płatności 

1. 

Paramedica Polska Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością spółka komandytowa 

ul. Żołny 11 

02-815 Warszawa 

15 758,77 zł 

Zamówienie należy 

realizować 

sukcesywnie w 

okresie 12 miesięcy 

od dnia podpisania 

umowy. 

do 4 dni od daty 

złożenia zamówienia 

Zgodnie ze wzorem 

umowy 

Pakiet nr 6 
elektrody wielofunkcyjne 

L.p. 
Nazwy (firmy) wykonawców  

oraz adresy 
Cena ofertowa 

brutto 
Termin realizacji Czas dostawy 

Warunki 
płatności 

1. 

Przedsiębiorstwo Handlowe „MEDRES” 

Zbigniew Majcher 

ul. Torowa 3 

35-205 Rzeszów 

2 948,40 zł 

Zamówienie należy 

realizować 

sukcesywnie w 

okresie 12 miesięcy 

od dnia podpisania 

umowy. 

do 4 dni od daty 

złożenia zamówienia 

Zgodnie ze wzorem 

umowy 
2. 

SINMED Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością 

ul. Toszecka 6 

44-100 Gliwice 

1 360,80 zł 
do 4 dni od daty 

złożenia zamówienia 

3. 

Centrum Zaopatrzenia Medycznego “CEZAL” 

Spółka Akcyjna Oddział Kraków 

ul. Balicka 117 

30-149 Kraków 

1 516,32 zł 
do 4 dni od daty 

złożenia zamówienia 
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Pakiet nr 7  
bezpieczna linia infuzyjna 

L.p. 
Nazwy (firmy) wykonawców  

oraz adresy 
Cena ofertowa 

brutto 
Termin realizacji Czas dostawy 

Warunki 
płatności 

1. 

Centrum Zaopatrzenia Medycznego “CEZAL” 

Spółka Akcyjna Oddział Kraków 

ul. Balicka 117 

30-149 Kraków 

40  184,64 zł 

Zamówienie należy 

realizować 

sukcesywnie w 

okresie 12 miesięcy 

od dnia podpisania 

umowy. 

do 4 dni od daty 

złożenia zamówienia 

Zgodnie ze wzorem 

umowy 

Pakiet nr 8  
igły doszpikowe 

L.p. 
Nazwy (firmy) wykonawców  

oraz adresy 
Cena ofertowa 

brutto 
Termin realizacji Czas dostawy 

Warunki 
płatności 

1. 

BOXMET MEDICAL Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością  

Piskorzów 51 

58-250 Pieszyce 

6 782,40 zł 

Zamówienie należy 

realizować 

sukcesywnie w 

okresie 12 miesięcy 

od dnia podpisania 

umowy. 

do 4 dni od daty 

złożenia zamówienia 

Zgodnie ze wzorem 

umowy 

 


