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Numer sprawy 11/2016 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 
 

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę pomp strzykawkowych, objętościowych, zestawów 

do żywienia pozajelitowego oraz stacji dokujących – 11/2016 

 

Prezes Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy 

Pzp, niniejszym informuje, że 

 

-  Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć : 

dla pakietu nr 1 –  Pompy strzykawkowe, objętościowe, zestawy do żywienia pozajelitowego oraz 

stacje dokujące – 44 000,00 zł. 

dla pakietu nr 2 –  Pompy strzykawkowe – 10 000,00 zł. 

 
- w wyznaczonym terminie wpłynęło 4 oferty, które złożyły następujące firmy : 

 

1.INTERMEDICAL Marek Stebnicki ul. Cyprysów 11, 40-450 Katowice: 

dla pakietu nr 1 za cenę brutto 94 381,20 zł.., termin dostawy pomp strzykawkowych, objętościowej i stacji 

dokującej 6 tygodni , termin gwarancji 36 miesięcy 

dla pakietu nr 2 za cenę brutto 16 848,00 zł.., termin dostawy termin dostawy pomp strzykawkowych 6 

tygodni , termin gwarancji 36 miesięcy 

 

2.Medivera Sp. z o.o. Dahlhausen® Group ul. Wawrzyniaka  6W, 70-392 Szczecin 

dla pakietu nr 1 za cenę brutto 59 292,00 zł.., termin dostawy pomp strzykawkowych, objętościowej i stacji 

dokującej 6 tygodni , termin gwarancji 24 miesiące 

dla pakietu nr 2 za cenę brutto 11 448,00 zł.., termin dostawy termin dostawy pomp strzykawkowych 6 

tygodni , termin gwarancji 24 miesiące 

 

3.Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa: 

dla pakietu nr 1 za cenę brutto 62 521,20 zł.., termin dostawy pomp strzykawkowych, objętościowej i stacji 

dokującej 10 dni , termin gwarancji 24 miesiące 

dla pakietu nr 2 za cenę brutto 11 685,60 zł.., termin dostawy termin dostawy pomp strzykawkowych 10 

dni , termin gwarancji 24 miesiące 

 

4.Biameditek Sp. z o.o. ul. Elewatorka 58, 15-620 Białystok: 

dla pakietu nr 1 za cenę brutto 63 102,24 zł.., termin dostawy pomp strzykawkowych, objętościowej i stacji 

dokującej 6 tygodni , termin gwarancji 25 miesięcy 

dla pakietu nr 2 za cenę brutto 11 448,00 zł.., termin dostawy termin dostawy pomp strzykawkowych 6 

tygodni , termin gwarancji 25 miesięcy 

 

 


