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Dostawa medycznych artykułów jednorazowych oraz materiałów do dezynfekcji dla  SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze” 

nr postępowania: ZP/2/2021 

 

Zielona Góra, dnia 21.06.2021 r. 

Zamawiający: 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji   

w Zielonej Górze 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT  

 

Dotyczy: „Dostawa medycznych artykułów jednorazowych oraz materiałów do dezynfekcji dla  

SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze” - nr postępowania: ZP/2/2021 

 

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

(Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, ze zm. – dalej: ustawa PZP), Zamawiający informuje,  

że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty: 

1 część  zamówienia  

Nr 

oferty 

Wykonawca 
(nazwa albo imiona i nazwiska oraz siedziba lub miejsce prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejsce zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte) 

Cena „C”  

(złotych brutto) 

3. 

 

Bialmed Sp. z o.o. 

ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa 

 

 

8 919,72 zł 

 

2 część  zamówienia  

Nr 

oferty 

Wykonawca 
(nazwa albo imiona i nazwiska oraz siedziba lub miejsce prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejsce zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte) 

Cena „C”  

(złotych brutto) 

2. 

 

NEUCA SPÓŁKA AKCYJNA 

ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń 

 

24 261,98 zł 

 

4.  
Medisept Sp. z o.o.  

Konopnica 159 C, 21-030 Motycz 

 

6 027,00 zł 

 

3 część zamówienia 

Nr 

oferty 

 

Wykonawca 
(nazwa albo imiona i nazwiska oraz siedziba lub miejsce prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejsce zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte) 

Cena „C”  

(złotych brutto) 

1.  

 

Aesculap Chifa Sp. z o.o. 

ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl 

 

18 710,73 zł 

 

4.  
Medisept Sp. z o.o.  

Konopnica 159 C, 21-030 Motycz 

 

9 689,94 zł 
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4 część zamówienia 

Nr 

oferty 

 

Wykonawca 
(nazwa albo imiona i nazwiska oraz siedziba lub miejsce prowadzonej działalności gospodarczej 

albo miejsce zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte) 

Cena „C” 

(złotych brutto) 

2. 

 

NEUCA SPÓŁKA AKCYJNA 

ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń 

 

 

21 178,80  zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


