
Bytom, dn. 29.09.2020 r. 

DZP – 26/2020 

Protokół 

z otwarcia przez Komisję Przetargową ofert dot. przetargu nieograniczonego  

na dostawę materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji parowej i plazmowej  

z dnia 29.09.2020 r. o godz. 1000 

 

I. Obecni: 

1.   Przewodnicząca   Joanna Gubała 

2. Sekretarz    Agnieszka Żerdzińska 

3. Członek Komisji   Agnieszka Wrońska 

 

II. Do dnia 29.09.2020 r., do godz. 900 wpłynęły następujące oferty: 
 

Oferta Nr 1 – Informer Med Sp. z o.o. 

ul. Winogrady 118; 61-626 Poznań 

Pakiet nr 2 – za kwotę: 30.291,84 zł brutto 

Pakiet nr 3 – za kwotę: 43.006,95 zł brutto 

Pakiet nr 4 – za kwotę: 13.458,66 zł brutto 

Pakiet nr 5 – za kwotę: 5.196,75 zł brutto 

Zaoferowany termin realizacji dostawy: do 3 dni roboczych od złożenia zamówienia. 

 

Oferta Nr 2 – Sterigat Sp. z o.o. 

ul. Zaściankowa 50/1; 02-989 Warszawa 

Pakiet nr 1 – za kwotę: 64.689,25 zł brutto 

Pakiet nr 4 – za kwotę: 16.607,95 zł brutto 

Pakiet nr 5 – za kwotę: 5.592,93 zł brutto 

Zaoferowany termin uzupełnienia depozytu: do 24h od złożenia zamówienia. 

 

Oferta Nr 3 – Konsorcjum firm:  

3 M Poland Sp. z o.o. (Lider) 

al. Katowicka 117; Kajetany, 05-830 Nadarzyn 

oraz Nettle S.A. (Członek Konsorcjum) 

ul. Hubka 44; 50-502 Wrocław 

Pakiet nr 7 – za kwotę: 39.774,26 zł brutto 

Zaoferowany termin realizacji dostawy: do 3 dni roboczych od złożenia zamówienia. 



Oferta Nr 4 – Advanced Sterilization Products Polska Sp. z o. o. 

ul. Połczyńska 31A; 01-377 Warszawa 

Pakiet nr 6 – za kwotę: 28.943,88 zł brutto 

Zaoferowany termin realizacji dostawy: do 3 dni roboczych od złożenia zamówienia. 

 

Termin płatności – 60 dni od daty dostarczenia faktury VAT do siedziby Zamawiającego.  

Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy o zamówienie 

publiczne 

Kryteria oceny ofert: cena – 60%, termin dostawy – 40%. 

 

III. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Przewodniczący Komisji Przetargowej 

działając na podstawie art. 86 pkt. 3 Upzp podał kwotę, jaką Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości: 250.444,65 brutto, tj.: 

Pakiet  Wartość brutto  
1          63 738,79 zł  
2          50 350,12 zł  
3          43 997,10 zł  
4          17 760,78 zł  

5           5 853,64 zł  
6          28 943,88 zł  

7          39 800,34 zł  
 

IV. Komisja Przetargowa rozpatrzy złożone oferty zgodnie z wymogami stawianymi 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

V. Na tym protokół zakończono. 

 

UWAGA!: Zgodnie z zapisami art. 24 ust. 11 Upzp wykonawca, w terminie 3 dni od 

zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa 

w art. 86 ust. 5 Upzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub 

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

23 Upzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że 

powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia.  

Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi Załącznik Nr 3 do SIWZ. 

 


