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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i dostawę środków dezynfekcyjnych, pielęgnujących i myjących w tym: środki do mycia, pielęgnacji 
i odkażania rąk, środki do dezynfekcji powierzchni, narzędzi i sprzętu endoskopowego, środki do maszynowego mycia i dezynfekcji w myjni automatycznej oraz myjki 
ultradźwiękowej do akcesoriów endoskopowych, sprzętu chirurgicznego, środek  do dezynfekcji maceratora, preparaty do mycia i  dezynfekcji rąk, itp.”. Ogłoszenie w 
Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 612866-N-2019 z dnia 21.10.9 r., stronie internetowej Zamawiającego www.szpital-msw.bydgoszcz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w 
siedzibie Zamawiającego. 
 

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT 
 

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

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena * Termin dostawy* Termin płatności* 
Kwota, jaką Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia 

1 
Schulke Polska Sp. z o.o. 

Al. Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa 

Pakiet 1 
Pakiet 2 
Pakiet 3 
Pakiet 5 

20.853,30 
43.429,82 

5.738,32 
23.550,00 

2 dni robocze 60 dni 

Pakiet nr 1 
Pakiet nr 2 
Pakiet nr 3 
Pakiet nr 4 
Pakiet nr 5 

19 424,00 
49 356,00 

5 748,00 
378,00 

22 321,00 

 
 
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy , wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje 
zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt. 23 ustawy. Wraz ze złożeniem 
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
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