
 
 
 
 

 

 

Szczecin, dnia 10.08.2020 r. 

 

,,Sukcesywne dostawy drobnych akcesoriów laboratoryjnych i materiałów zużywalnych  
na potrzeby Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie” – DZP-262-15/2020 

(otwarcie ofert odbyło się w dniu 10.08.2020 r. o godzinie 12:30) 
 

Nr oferty Nazwa i adres wykonawcy Cena zł brutto 
[60%] 

Termin realizacji pojedynczej dostawy  

(liczba dni roboczych) [40%] 

Termin wykonania 

zamówienia  

Warunki 

płatności 

Część 1  
– kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia  410.000,00 zł brutto 

5 
Polgen Sp. z. o. o. – Sp. k.  
ul. Puszkina 80, 92-516 Łódź 

413.631,92 zł 14 dni roboczych 
24 miesiące od daty 

zawarcia umowy 
30 dni 

6 
Eppendorf Poland Sp. z o.o.  
Al. Jerozolimskie 212, 02-486 Warszawa 

765.660,37 zł 14 dni roboczych 
24 miesiące od daty 

zawarcia umowy 
30 dni 

Część 2  
– kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia  40.000,00 zł brutto 

nie złożono żadnej oferty 

Część 3  
– kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia  77.000,00 zł brutto 

nie złożono żadnej oferty 

Część 4  
– kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia  780.000,00 zł brutto 

nie złożono żadnej oferty 

Część 5  
– kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia  84.000,00  zł brutto 

8 
KROMED  
Jolanta Bożykowska  
ul. Bogumiły 12/10, 70-395 Szczecin 

59.335,44 zł ………………………… 
24 miesiące od daty 

zawarcia umowy 
30 dni 



 
 
 
 

 

 

Część 6  
– kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia  480.000,00  zł brutto 

4 
PROFILAB s.c. Włodzimierz Stachura, 
Jerzy Holli, Anna Wiącek-Żychlińska 
ul. Emaliowa 28, 02-295 Warszawa 

466.502,01 zł 5 dni roboczych 
24 miesiące od daty 

zawarcia umowy 
30 dni 

Część 7  
– kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia  162.000,00 zł brutto 

2 
Paweł Błachut CONSULT-MED  
ul. Kasprowicza 5/3, 31-523 Kraków 

156.579,00 zł 14 dni roboczych 
24 miesiące od daty 

zawarcia umowy 
30 dni 

Część 8  
– kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia  700.000,00 zł brutto 

nie złożono żadnej oferty 

Część 9  
– kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia  35.000,00 zł brutto 

9 
BioMaxima S.A. 
ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin 

14.083,61 zł 5 dni roboczych 
24 miesiące od daty 

zawarcia umowy 
30 dni 

Część 10  
– kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia  35.000,00 zł brutto 

nie złożono żadnej oferty 

Część 11  
– kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia  81.000,00 zł brutto 

3 
Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. 
00-728 Warszawa, ul. Bobrowiecka 8 

76.066,42 zł 14 dni roboczych 
24 miesiące od daty 

zawarcia umowy 
30 dni 

Część 12  
– kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia  720.000,00 zł brutto 

7 

SARSTEDT Spółka z o.o. 
ul. Warszawska 25 Blizne 
Łaszczyńskiego,  
05-082 Stare Babice 

710.200,97 zł 5 dni roboczych 
24 miesiące od daty 

zawarcia umowy 
30 dni 



 
 
 
 

 

 

Część 13  
– kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia  26.000,00 zł brutto 

nie złożono żadnej oferty 

Część 14 
– kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia  26.000,00  zł brutto 

nie złożono żadnej oferty 

Część 15 
– kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia  84.000,00 zł brutto 

1 
 Life Technologies Polska Sp. z o. o.  
ul. Bonifraterska 17,00-203 Warszawa 

121.405,16 zł 5 dni roboczych 
24 miesiące od daty 

zawarcia umowy 
30 dni 

Część 16 
– kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia  32.000,00 zł brutto 

nie złożono żadnej oferty 

Część 17 
– kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia  520.000,00 zł brutto 

nie złożono żadnej oferty 
 

Informacja dla Wykonawców: 
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, zobowiązany jest przekazać 
zamawiającemu oświadczenie, w oryginale, opatrzone podpisem elektronicznym (zgodnie z SIWZ) o przynależności lub braku przynależności do 
tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że ewentualne powiązania z innym 
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (Podstawa prawna – art. 24 ust. 11 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843). 
 
 
Sporządziła: Agnieszka Dobrzyńska 


