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Wałbrzych, dnia 08.04.2021 r.  

DZPZ-530-Zp/6/PN-6/21 
 

                                  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 
 
Dotyczy:  „Dostawy : Osprzętu do bezpośredniej wizualizacji dróg żółciowych, Obłożenia”  - 
Zp/6/PN-6/21 
 
Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy 

Pzp, niniejszym informuje, że: 

- w wyznaczonym terminie oferty złożyli następujący Wykonawcy : 
 

1) PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.,   ul.  Żeromskiego 17, 95-200 Pabianice 
              dla pakietu nr 4  za cenę brutto  4 017,60 zł.,  Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla     
              zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia -  2 dni. 

2) CMS Polska Sp. z o.o.,  ul. Boya-Żeleńskiego 25C,  35-100 Rzeszów 
             dla pakietu nr 4  za cenę brutto  5 799,60 zł.,  Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla     
              zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia -  2 dni. 

3) Boston Scientific Polska Sp. z o. o.,  Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa 
             dla pakietu nr 1  za cenę brutto  333 990,00 zł.,  Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla     
              zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia -  3 dni. 

4) Firma Produkcyjno Usługowo Handlowa Mieczysław Kruszelnicki,  ul. Chorwacka 45, 51 
107 Wrocław 

              dla pakietu nr 4  za cenę brutto  6 447,60 zł.,  Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla     
              zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia -  2 dni. 
              dla pakietu nr 5  za cenę brutto  3 650,40 zł.,  Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla     
              zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia -  2 dni. 

5) SKAMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna,  ul. Częstochowska 
38/52, 93-121 Łódź 

              dla pakietu nr 2  za cenę brutto  28 782,00 zł.,  Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla     
              zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia -  3 dni. 
              dla pakietu nr 4  za cenę brutto  7 776,00 zł.,  Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla     
              zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia -  3 dni. 

6) Centrum  Zaopatrzenia Medycznego „CEZAL” SA-Wrocław, ul. Widna 4, 50-543 Wrocław 
              dla pakietu nr 3  za cenę brutto  26 227,80 zł.,  Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla     
              zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia -  3 dni. 

7) Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 
Toruń 

               dla pakietu nr 4  za cenę brutto  5 864,40 zł.,  Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla     
              zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia -  3 dni. 
              dla pakietu nr 5  za cenę brutto  7 776,00 zł.,  Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla     
              zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia -  3 dni. 
 
        
Sporządził: Bernard Jach tel. 74 648 99 41 


