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„Dostawa materiałów eksploatacyjnych do laboratorium SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze” nr postępowania: ZP/3/2021 

 

Zielona Góra, dnia 13/08/2021 r. 

Zamawiający: 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji   

w Zielonej Górze 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT  

 

Dotyczy: „Dostawa materiałów eksploatacyjnych do laboratorium SP ZOZ MSWiA w 

Zielonej Górze” - nr postępowania: ZP/3/2021. 

 

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), 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) 

5 Sysmex Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 176, 02-486 Warszawa  

 

45 529,20  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 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe LIMARCO Lidia 

Zajkowska 

ul. Przemysłowa 8, 11-700 Mrągowo 

 

16 010,03 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) 

2 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe LIMARCO 

Lidia Zajkowska 

 ul. Przemysłowa 8, 11-700 Mrągowo 

 

58 683,19 zł 

 

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 

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe LIMARCO 

Lidia Zajkowska 

ul. Przemysłowa 8, 11-700 Mrągowo 

 

9 858,38 zł 
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5 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 

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe LIMARCO 

Lidia Zajkowska 

ul. Przemysłowa 8,11-700 Mrągowo 

 

55 224,88 zł 

7 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 

 

Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o.  

ul. Postępu 21b, 02-676 Warszawa 

 

228 038,41 zł 

 

Zamawiający informuje o braku możliwości deszyfrowania ofert:  

Oferta nr 1 - „Bio – Ksel” Sp. z o.o. - Rezultat deszyfrowania: Informacja o zaszyfrowanym pliku nie 

istnieje w systemie. Brak możliwości rozszyfrowania oferty. 

Oferta nr 4 - DIAG – MED GRAŻYNA KONECKA - Rezultat deszyfrowania: Informacja o 

zaszyfrowanym pliku nie istnieje w systemie. Brak możliwości rozszyfrowania oferty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


