
Informacja z otwarcia ofert w dniu 03.08.2020 r. z dnia 04.08.2020 r. 
 

..................................................... 
(podpis osoby sporządzającej protokół)          ....................................................................................................................... 

                                                                                                                                                                                                          (data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej) 

 

1 

Zakup środków ochrony indywidualnej oraz doposażenie miejsc świadczenia usług w sprzęt niezbędny do walki z epidemią SARS-CoV-2 w SP ZOZ Państwowego Szpitala 

dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku 

Znak sprawy: DZz.380.3.14.2020.DTg.263.273 
 

Zbiorcze zestawienie ofert/ofert wstępnych* 

 
 

Kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Pakiet 1: 56 000,00 PLN brutto, Pakiet 2: 28 479,80 PLN brutto 

 

Nr 

oferty 
Wykonawca 

Kwota, jaką 

Zamawiający zamierzał 

przeznaczyć na 

sfinansowanie 

zamówienia 

Kwota z oferty Różnica Termin realizacji umowy* 

Termin 

gwarancji 

jakości** 

Termin 

płatności*** 

Pakiet 1 – Środki ochrony indywidualnej 

1 

HIGIENA – KATOWICE Grzegorz Łagan 

Ul. Szarych Szeregów 30A 

40-750 Katowice 

B: 56 000,00 
N: 36 572,00 

B: 40 779,66 
+ 15 220,34 02.09.2020 r. 

Zgodnie z 

SIWZ 

Zgodnie z 

SIWZ 

Pakiet 2 - Doposażenie 

--- --- B: 28 479,80 --- --- --- --- --- 

* Termin realizacji umowy:  

Termin 30.09.2020 r. dostawy przedmiotu zamówienia jest terminem maksymalnym. Wykonawca  

w Formularzu oferty (Załączniku nr 1 do SIWZ) może podać krótszy termin dostawy. 

** Termin gwarancji jakości:  

1) 6 miesięcy, licząc od daty wystawienia przez Zamawiającego pisemnego potwierdzenia dostawy przedmiotu umowy w postaci bezusterkowego protokołu odbioru 

(dotyczy Pakietu 1 oraz Pakietu 2 pozycja 6 i 7); 

2) 12 m-cy, licząc od daty wystawienia przez Zamawiającego pisemnego potwierdzenia dostawy przedmiotu umowy w postaci bezusterkowego protokołu odbioru 

(dotyczy Pakietu 2, pozycja 1,3 i 4); 

3) 24 m-ce, licząc od daty wystawienia przez Zamawiającego pisemnego potwierdzenia dostawy przedmiotu umowy w postaci bezusterkowego protokołu odbioru 
(dotyczy Pakietu 2, pozycja 2 i 5) 

*** przelewem w ciągu 60 dni, licząc od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury (pod względem merytorycznym i formalnym) Zamawiającemu. 
 

Skład Komisji Przetargowej: 

Przewodniczący:  Krystyna Ochot …………………………………………………………. 
 

Wiceprzewodniczący: Anna Kloc ………………………………………………………….. 

 

Sekretarz:   Ilona Chwastek ………………………………………………………….. 
 

 

 

 

(Pieczęć Zamawiającego) 

 


