
1 
 

Krynica – Zdrój, dnia 15.11.2021 r. 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Krynicy-Zdroju 

im. bł. Karoliny Kózkówny 

ul. Nitribitta 4 

33-380 Krynica-Zdrój                                                                                

 

 

INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ 

NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy: Postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie 

art. 275 pkt. 1 Pzp pn. „Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby SP ZOZ Sanatorium 

Uzdrowiskowego MSWiA w Krynicy Zdrój z podziałem na części”  ZW.2372.1.2021.NK (1) 

Zamawiający, zgodnie z art. 222 ust 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019, z późn. zm.) udostępnia informacje o kwocie, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Na część nr 1  

Na realizację zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 57 028,17  brutto,  

kwota słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia osiem złotych siedemnaście groszy 

Na część nr 2  

Na realizację zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 198 712,29 brutto,  

kwota słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwanaście złotych dwadzieścia dziewięć 

groszy 

Na część nr 3  

Na realizację zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 167 027,91 brutto,  

kwota słownie: sto sześćdziesiąt  siedem tysięcy dwadzieścia siedem złotych dziewięćdziesiąt jeden 

groszy  

Na część nr 4  

Na realizację zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 115 791,59 brutto,  

kwota słownie: sto piętnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt dziewięć 

groszy  

Na część nr 5  

Na realizację zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 98 335,13 brutto,  

kwota słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzydzieści pięć złotych trzynaście groszy 
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Na część nr 6  

Na realizację zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 66 039,23 brutto,  

kwota słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy trzydzieści dziewięć złotych dwadzieścia trzy grosze 

Na część nr 7  

Na realizację zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 33 852,00 brutto,  

kwota słownie: trzydzieści trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt dwa złote  

Na część nr 8  

Na realizację zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 136 214,79 brutto,  

kwota słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy dwieście czternaście złotych siedemdziesiąt dziewięć 

groszy 

Na część nr 9  

Na realizację zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 88 482,24 brutto,  

kwota słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa złote dwadzieścia cztery 

grosze  
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