
Zestawienie z otwarcia ofert (zł. brutto)

ZP/91/2019
Przedmiot zamówienia:

1 VWR International Sp. z o.o. ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk

2 STI Bartosz Czajkowski ul. Domeyki 19, 61-332 Poznan

3 Lab-JOT Ltd. Sp. z o.o. sp.k
Aleje Jerozolimskie 214, 02-486 

Warszawa

4

Shim-Pol A.M. Borzymowski. 

E. borzymowska-Reszka, 

A.Reszka Spółka Jawna

ul. Lubomirskiego 5, 05-080 

Izabelin
165 490,35 zł        25 dni roboczych

30 dni 

kalendarzowych

5
Roche Diagnostics Polska Sp. z 

o.o.

ul. Bobrowiecka 8, 00-728 

Warszawa
177 862,28 zł              

25 dni 

roboczych

30 dni 

kalendarzowych

6 Alchem Grupa Sp. z o.o. ul. Polna 21, 87-100 Toruń

7
Anchem Plus Mariusz 

Malczewski

ul. Bora-Komorowskiego 56, 03-

982 warszawa
50 891,25 zł               25 dni roboczych

30 dni 

kalendarzowych

8 BIONOVO Anetta Ludwing ul. Nowodworska 7, 59-220 legnica 48 979,84 zł             25 dni roboczych
30 dni 

kalendarzowych

Gdańsk, 21.10.2019

*) kwota brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Pakiet 2 – odczynniki chemiczne i laboratoryjne oraz 

zużywalne materiały laboratoryjne

Pakiet 3 – odczynniki chemiczne i laboratoryjne oraz 

zużywalne materiały laboratoryjne

Pakiet 4 – odczynniki chemiczne i laboratoryjne oraz 

zużywalne materiały laboratoryjne

Nazwa Firmy Adres Firmynr oferty

Zamawiajacy zamierza przeznaczyc na sfinansowanie 

zamówienia kwotę w wysokości:

 cena brutto 

Pakiet 1 – odczynniki chemiczne i laboratoryjne oraz zużywalne 

materiały laboratoryjne

 Trmin płatności  termin dostawy 

                                                                                                  100 000,00 zł 

 cena brutto  termin dostawy  Trmin płatności  cena brutto 
 termin 

dostawy 
 Trmin płatności  cena brutto  termin dostawy  Trmin płatności 

sukcesywna dostawa odczynników chemicznych i laboratoryjnych oraz zużywalnych materiałów laboratoryjnych przeznaczonych do działalności dydaktycznej, usługowej oraz badań naukowych 

dla jednostek organizacyjnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

                                                                                 100 000,00 zł                                                                                     350 000,00 zł                                                                            100 000,00 zł 



Zestawienie z otwarcia ofert (zł. brutto)

288 198,22 zł                 25 dni roboczych
30 dni 

kalendarzowych

148 230,99 zł                 25 dni roboczych 30 dni kalendarzowych

267 449,14 zł          10 dni roboczych
30 dni 

kalendarzowych

81 623,64 zł                25 dni roboczych
30 dni 

kalendarzowych

Pakiet 7 – odczynniki chemiczne i laboratoryjne oraz 

zużywalne materiały laboratoryjne

Pakiet 5 – odczynniki chemiczne i laboratoryjne oraz 

zużywalne materiały laboratoryjne

Pakiet 6 – odczynniki chemiczne i laboratoryjne oraz zużywalne 

materiały laboratoryjne

 cena brutto  cena brutto  termin dostawy  cena brutto  termin dostawy  Trmin płatności 

sukcesywna dostawa odczynników chemicznych i laboratoryjnych oraz zużywalnych materiałów laboratoryjnych przeznaczonych do działalności dydaktycznej, usługowej oraz badań naukowych dla jednostek organizacyjnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

                                                                                                              200 000,00 zł 

Pakiet 8 – odczynniki chemiczne i laboratoryjne oraz zużywalne 

materiały laboratoryjne

 cena brutto  termin dostawy  Trmin płatności  Trmin płatności 

                                                                                      150 000,00 zł                                                                                               200 000,00 zł                                                                                       200 000,00 zł 

 termin dostawy  Trmin płatności 


