
 

 

       
       Bytom, dnia 22.07.2022 r. 

DZP – 26/2022 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 
 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym na dostawę wyrobów medycznych dla potrzeb Oddziału Chirurgii Naczyniowej i 

Ogólnej (powtórka) 

 
Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), SP ZOZ Wojewódzki Szpital 

Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu, zwany dalej Zamawiającym informuje o: 

- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte, 

- cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

 

Zestawienie złożonych ofert: 

Oferta Nr 1 – Mac`s Medical Sp. z o. o. 

ul. Łucka 20/78; 00-845 Warszawa 

Pakiet nr 4 – za kwotę: 6.912,00 zł brutto 

Termin uzupełnienia depozytu: do 3 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia 

 
Oferta Nr 2 – Biotronik Polska Sp. z o. o. 

ul. Murawa 12-18; 61-655 Poznań 

Pakiet nr 1 – za kwotę: 145.584,00 zł brutto 

Termin uzupełnienia depozytu: do 24h od chwili złożenia zamówienia 

 
Oferta Nr 3 – Terumo Poland Sp. z o. o. 

ul. 1 sierpnia 6; 02-134 Warszawa 

Pakiet nr 3 – za kwotę: 32.032,80 zł brutto 

Termin uzupełnienia depozytu: do 24h od chwili złożenia zamówienia 



 

 

 
Oferta Nr 4 – Medtronic Poland Sp. z o. o.  

ul. Polna 11; 00-633 Warszawa 

Pakiet nr 5 – za kwotę: 18.900,00 zł brutto 

Termin uzupełnienia depozytu: do 2 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia 

 

Oferta Nr 5 – Arteria Group Niedzielska – Łuszczyński Spółka jawna 

ul. Okopowa 109/56; 91-849 Łódź 

Pakiet nr 2 – za kwotę: 615.276,00 zł brutto 

Termin uzupełnienia depozytu: do 3 dni od chwili złożenia zamówienia 

 

Oferta Nr 6 – Arterie Sp. z o.o. Sp. komandytowa  

ul. Okopowa109/56; 91-849 Łódź 

Pakiet nr 6 – za kwotę: 52.920,00 zł brutto 

Termin uzupełnienia depozytu: do 2 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia 

 

Kryteria oceny ofert: cena – 60%, termin uzupełnienia depozytu – 40%. 

 

UWAGA! Zamawiający w załączeniu do niniejszego pisma przekazuje formularze cenowe, 

złożone przez w/w Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu. 

 

 
Zatwierdził: 

p.o. Z-CY DYREKTORA 
ds. Lecznictwa 

dr n. med. Janusz Kuśmierz 

 
 


