
Świętochłowice, 24.04.2020 r. 
 

ZESTAWIENIE OFERT 
w postępowaniu nr 11/ZA/20 

na: dostawę  medycznego sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku oraz materiałów 
medycznych. 

 
 

1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 142 000,00  zł,  
w tym: 

Pakiet   1:      2.828,00 zł 
Pakiet   2:    30.885,00 zł 
Pakiet   3:      9.692,36 zł 
Pakiet   4:      4.587,96 zł 
Pakiet   5:    32.929,80 zł. 
Pakiet   6:      1.208,40 zł. 
Pakiet   7:      8.078,40 zł. 
Pakiet   8:      9.317,70 zł. 
Pakiet   9:      2.628,60 zł. 
Pakiet 10:    10.660,06 zł. 
Pakiet 11:    22.059,20 zł. 
Pakiet 12:      3.314,60 zł. 
Pakiet 13:      3.809,92 zł. 
 

2. Wykaz firm wraz z adresami, cenami oraz warunkami płatności zawartymi w ofertach: 
L.p. Firma Cena brutto 

  1.   Dutchmed PL Sp. z o.o. 
ul. Szajnochy 14, 85-738 Bydgoszcz 
 

Pakiet nr 3 
9.238,51 zł. 

 
 

   2. Varimed Sp. z o.o. ul. Tadeusza 
Kościuszki 115/4U 50-442 Wrocław 

Pakiet nr 5 
32.722,00 zł 

 
  3. Sorimex Sp.zo.o., Sp.k 

ul. Równinna 25, 
87-100 Toruń 

Pakiet nr 2 
31.654,37 zł 

 

4. ExtraMed Zaopatrzenie Medyczne  
Dorota Wrona, 72-314  Radowo Małe 

Pakiet nr 1 
2.613,00 zł 

 5. LM Line Sp. z o.o. 
Kniewska 2k 
70-846 Szczecin 

Pakiet nr 1 
2.160,00 zł. 
Pakiet nr 12 
2.492,64 zł. 
Pakiet nr 13 
2.937,60 zł. 

 
PAKIET Nr 4,6,7,8,9,10,11 -  BRAK OFERT  
 
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia powyższej informacji na stronie internetowej 
Zamawiającego przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku  
przynależności  do  tej  samej  grupy  kapitałowej,  o której  mowa w art 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy 



Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności  
do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
 

W imieniu:  

Nazwa (firma) wykonawcy: 
albo 

Imię i nazwisko wykonawcy: 
 
Adres zamieszkania wykonawcy: 
(dotyczy wykonawców będących osobami 
fizycznymi): 

. 
................................................................................................. 

 
 

................................................................................................. 
 

................................................................................................. 
 

................................................................................................. 
Adres siedziby wykonawcy  
(kod, miasto, ulica, nr):  

 
.................................................................................................. 

 
................................................................................................. 

Numer NIP i REGON wykonawcy: .................................................................................................. 
Numer telefonu, faksu, adres e-mail: .................................................................................................. 
Uwaga: w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy niniejszy druk 
złożyć osobno dla każdego z wykonawców, aby wykazać, że żaden z wykonawców występujących wspólnie nie podlega wykluczeniu 
na ww. podstawie (dotyczy wykonawców występujących jako konsorcjum, spółka cywilna lub w innej formie). 

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na dostawę  medycznego sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku oraz 

materiałów medycznych. 
(zamówienie 11/ZA/20), 

 
w odniesieniu do zamieszczonej na stronie zamawiającego informacji z otwarcia ofert 
w ww. postępowaniu, oświadczam, że: 
- nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w 24 ust. 1 pkt 23 ww. ustawy, 

tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.* 
- należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, 

tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, 
co wymienieni poniżej wykonawcy, którzy złożyli oferty (należy podać firmy i adresy 
wykonawców):* 

Lp. Firma Adres 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
....   
i przedstawiam następujące dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą 
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 

…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….…………………………………...…………………
……… * 

_______________________________ 
* - niepotrzebne skreślić 

 
........................................., dnia .....................      ...................................................................... 

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych 
do reprezentowania wykonawcy) 


