
                                                        

OPIS/WYKAZ  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 do SWZ – stanowi treść oferty, Wykaz przedmiotu zamówienia (wypełniony zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego) należy dołączyć do oferty (załącznik do Formularza ofertowego) w wersji elektronicznej. Wykonawca podpisuje 

ofertę kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
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Pakiet nr 3

Opis przedmiotu
Jednostka 

miary
Ilość

Cena jedn. 

netto

Wartość 

netto

Stawka  

podatku
Producent / nazwa własna/ dawka/

zamówienia Opakowań VAT numer katalogowy (jeśli Wykonawca posiada)

Wypełnia 

wyłącznie 

Wykonawca, 

który nie ma 

siedziby na 

terytorium 

RP

Wypełnia 

wyłącznie 

Wykonawca, 

który nie ma 

siedziby na 

terytorium 

RP

Dla 

wykonawców z 

terytorium kraju 

RP lub nie 

objętych 

wewnątrzwspóln

otowym 

nabyciem 

towarów

ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym

(podać)

1.

Prasugrel 10 mg 

tabletki 

powlekane, 

opakowanie 28 

tabletek 

powlekanych

opak. 30 52,29 1 568,70 8%
GEDEON RICHTER POLSKA/Bewim, 

10 mg, tabl.powl., 28 szt/258516

xxx RAZEM Xxxx Xxxx xxxx xxxx xxxx Xxxx

Cena  bez VAT: 1452,6

Słownie:  jeden tysiąc czterysta pięćdziesiąt dwa zł 60/100

Cena  z VAT: = 1 568,70

Słownie:  jeden tysiąc pięćset sześćdziesiąt osiem zł 70/100

L.p.
Cena jedn. 

brutto
Wartość brutto



Pakiet nr 4

Opis przedmiotu
Jednostka 

miary
Ilość

Cena jedn. 

netto

Wartość 

netto

Stawka  

podatku
Producent / nazwa własna/ dawka/

zamówienia opakowań VAT numer katalogowy (jeśli Wykonawca posiada)

Wypełnia 

wyłącznie 

Wykonawca, 

który nie ma 

siedziby na 

terytorium 

RP

Wypełnia 

wyłącznie 

Wykonawca, 

który nie ma 

siedziby na 

terytorium 

RP

Dla 

wykonawców z 

terytorium kraju 

RP lub nie 

objętych 

wewnątrzwspóln

otowym 

nabyciem 

towarów

ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym

(podać)

1.

Montelukastum 10 

mg  tabletki 

powlekane, 

opakowanie 28 

sztuk

opak. 30 12,02 360,60 8%
ADAMED/Milukante,10 mg, tabl.powl., 

28 szt,bl(4x7)/131769

xxx RAZEM xxxx Xxxx xxxx xxxx xxxx Xxxx

Cena  bez VAT: …= 333,9

Słownie:…  trzysta trzydzieści trzy zł 90/100

Cena  z VAT:= 360,60

Słownie: …  trzysta sześćdziesiąt zł 60/100

L.p.
Cena jedn. 

brutto
Wartość brutto



C.d. opisu - wymagania ogólne:

1.	Dopuszcza się zamienniki 

2.	Wszystkie dawki tego samego leku w pakiecie muszą pochodzić od tego samego producenta.

3.	Dla wszystkich leków  muszą być dostarczone karty charakterystyki, zgodnie z SWZ cz. III rozdz. II. Wykonawca dostarczy wraz z  ofertą.

4.	W ramach pakietu istnieje możliwość zamiany ilości asortymentu do wartości pakietu.

5.	W przypadku zaproponowania opakowania posiadającego inną ilość sztuk +/- 10% ( tabletki, ampułki, kilogramy itp.) niż zamieszczona w niniejszym 

załączniku nr 1, Wykonawca przeliczy ilość opakowań do dwóch miejsc po przecinku.

6.	Termin dostawy – 2 dni..

7.	Dostawa Loco magazyn Apteki szpitalnej 

ul. Długa ½ , 61-848 Poznań 

ul. Szamarzewskiego 84, 60-569 Poznań 

Magazyn Apteki Międzynarodowe Targi Poznańskie (MTP)  - Szpital Tymczasowy adres: Głogowska 14, Poznań 60-734, wjazd od ul. Śniadeckich brama nr 2, 

pawilon 5G

     Osoba do kontaktu:

ul. Długa ½ - mgr farm. Izabela Kołodziej

ul. Szamarzewskiego 84 - mgr farm. Elżbieta Balcerzak 

MTP ul. Głogowska 14 - mgr farm. Wiesława Konarczak 

	Standardy jakościowe:

1.    W przypadku ofert zawierających produkty lecznicze data ważności musi wynosić co najmniej 1 rok.

 2. Produkty lecznicze są przechowywane w hurtowni farmaceutycznej i transportowane zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Dystrybucji.



lp netto brutto

3 1 452,60 1 568,70

4 333,9 360,60

suma 1 786,50 1 929,30
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