
 
 
 
 

 
Znak postępowania A.I.271.1.5.2021 

   
Kraków, 21 września 2021 r. 

 
Dotyczy:  postępowania pn. Dostawa na potrzeby apteki produktów leczniczych, wyrobów medycznych, produktów biobójczych, 

kosmetyków, surowców do receptury, drobnocząsteczkowych pochodnych heparyny, środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia.  
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 
  

1. Zamawiający: Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka z siedzibą w Krakowie, 
Al. Modrzewiowa 22. 

 
2. Nazwa, adres Wykonawców, którzy złożyli oferty, warunki realizacji: 
 

1) SKAMEX Sp. z o. o. Sp. J. 
ul. Częstochowska 38/52,  
93-121 Łódź 
 

a) Cena brutto w części 6 zamówienia: 75 159,31 PLN; 
Termin realizacji zamówienia w godzinach, liczony od momentu złożenia zamówienia (§ 6 ust. 3 wzoru umowy) wynosi: 
48 godzin; 

 
2) Lek S.A.  

ul. Podlipie 16,  
95-010 Stryków 

 
a) Cena brutto w części 2 zamówienia: 56 307,96 PLN; 

Termin realizacji zamówienia w godzinach, liczony od momentu złożenia zamówienia (§ 6 ust. 3 wzoru umowy) wynosi: 
24 godzin; 
 

3) Konsorcjum: 
Citonet-Kraków Sp. z o.o. (lider) 
ul. Gromadzka 52,  
30-719 Kraków  
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. (członek) 
ul. Żółkiewskiego 20/26,  
87-100 Toruń  

 
a) Cena brutto w części 5 zamówienia: 20 489,76 PLN; 

Termin realizacji zamówienia w godzinach, liczony od momentu złożenia zamówienia (§ 6 ust. 3 wzoru umowy) wynosi: 
24 godzin;  
 

4) KIKGEL Sp. z o.o.  
Ul. Skłodowskiej 7,  
97-225 Ujazd 
 

a) Cena brutto w części 15 zamówienia: 1 663,20 PLN; 
Termin realizacji zamówienia w godzinach, liczony od momentu złożenia zamówienia (§ 6 ust. 3 wzoru umowy) wynosi: 
48 godzin; 
 

5) Euro Trade Technology Sp. z o.o. 
ul. Siemiradzkiego 19,  
64-920 Piła 
 

a) Cena brutto w części 20 zamówienia: 11 016,00 PLN; 
Termin realizacji zamówienia w godzinach, liczony od momentu złożenia zamówienia (§ 6 ust. 3 wzoru umowy) wynosi: 
24 godzin; 

 
6) Centrum Zaopatrzenia Medycznego „CEZAL” SA Wrocław,  

Oddział Kraków  
ul. Balicka 117,  
30 – 149 Kraków 
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a) Cena brutto w części 13 zamówienia: 26 274,35 PLN; 

Termin realizacji zamówienia w godzinach, liczony od momentu złożenia zamówienia (§ 6 ust. 3 wzoru umowy) wynosi: 
24 godzin; 
 

7) Aesculap Chifa Sp. z o.o.  
ul. Tysiąclecia 14,  
64-300 Nowy Tomyśl 
 

a) Cena brutto w części 21 zamówienia: 101 892,57 PLN; 
Termin realizacji zamówienia w godzinach, liczony od momentu złożenia zamówienia (§ 6 ust. 3 wzoru umowy) wynosi: 
48 godzin. 
 

8) Bialmed Sp. z o.o.,  
Ul. Kazimierzowska 46/48/35,  
02-546 Warszawa 
 

a) Cena brutto w części 7 zamówienia: 192 488,84 PLN; 
Termin realizacji zamówienia w godzinach, liczony od momentu złożenia zamówienia (§ 6 ust. 3 wzoru umowy) wynosi: 
24 godzin; 

b) Cena brutto w części 8 zamówienia: 22 946,58 PLN; 
Termin realizacji zamówienia w godzinach, liczony od momentu złożenia zamówienia (§ 6 ust. 3 wzoru umowy) wynosi: 
24 godzin; 

c) Cena brutto w części 13 zamówienia: 31 065,37 PLN; 
Termin realizacji zamówienia w godzinach, liczony od momentu złożenia zamówienia (§ 6 ust. 3 wzoru umowy) wynosi: 
24 godzin; 
 

9) Salus International Sp. z o.o. 
ul. Pułaskiego 9,  
40-273 Katowice 
 

a) Cena brutto w części 1 zamówienia: 31 600,23 PLN; 
Termin realizacji zamówienia w godzinach, liczony od momentu złożenia zamówienia (§ 6 ust. 3 wzoru umowy) wynosi: 
24 godzin; 

b) Cena brutto w części 3 zamówienia: 2 979,61 PLN; 
Termin realizacji zamówienia w godzinach, liczony od momentu złożenia zamówienia (§ 6 ust. 3 wzoru umowy) wynosi: 
24 godzin; 

c) Cena brutto w części 4 zamówienia: 896,59  PLN; 
Termin realizacji zamówienia w godzinach, liczony od momentu złożenia zamówienia (§ 6 ust. 3 wzoru umowy) wynosi: 
24 godzin; 

d) Cena brutto w części 9 zamówienia: 11 263,33 PLN; 
Termin realizacji zamówienia w godzinach, liczony od momentu złożenia zamówienia (§ 6 ust. 3 wzoru umowy) wynosi: 
24 godzin; 

e) Cena brutto w części 18 zamówienia: 8 142,77 PLN; 
Termin realizacji zamówienia w godzinach, liczony od momentu złożenia zamówienia (§ 6 ust. 3 wzoru umowy) wynosi: 
24 godzin; 
 

10) ASCLEPIOS S.A.  
ul. Hubska 44  
50-502 Wrocław 
 

a) Cena brutto w części 1 zamówienia: 32 585,28 PLN; 
Termin realizacji zamówienia w godzinach, liczony od momentu złożenia zamówienia (§ 6 ust. 3 wzoru umowy) wynosi: 
24 godzin; 

b) Cena brutto w części 4 zamówienia: 950,26 PLN; 
Termin realizacji zamówienia w godzinach, liczony od momentu złożenia zamówienia (§ 6 ust. 3 wzoru umowy) wynosi: 
24 godzin; 

c) Cena brutto w części 7 zamówienia: 184 570,16 PLN; 
Termin realizacji zamówienia w godzinach, liczony od momentu złożenia zamówienia (§ 6 ust. 3 wzoru umowy) wynosi: 
24 godzin; 
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11) Delfarma Sp. z o.o.,  

ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 111,  
91-222 Łódź 
 

a) Cena brutto w części 3 zamówienia: 3 159,22 PLN; 
Termin realizacji zamówienia w godzinach, liczony od momentu złożenia zamówienia (§ 6 ust. 3 wzoru umowy) wynosi: 
do 24 godzin; 
 

12) Nettle S.A 
ul. Hubska 44 
50-502 Wrocław 
 

a) Cena brutto w części 9 zamówienia: 10 129,70 PLN; 
Termin realizacji zamówienia w godzinach, liczony od momentu złożenia zamówienia (§ 6 ust. 3 wzoru umowy) wynosi: 
48 godzin; 
 

13) Schulke Polska Sp z o.o.  
Al.Jerozolimskie 132,  
02-305 Warszawa 
 

a) Cena brutto w części 16 zamówienia: 3 504,06 PLN; 
Termin realizacji zamówienia w godzinach, liczony od momentu złożenia zamówienia (§ 6 ust. 3 wzoru umowy) wynosi: 
do 24 godzin;  
 

14) Urtica Sp. z o.o.  
ul. Krzemieniecka 120,  
54-613 Wrocław 
 

a) Cena brutto w części 1 zamówienia: 30 421,09 PLN; 
Termin realizacji zamówienia w godzinach, liczony od momentu złożenia zamówienia (§ 6 ust. 3 wzoru umowy) wynosi: 
do 24 godzin; 

b) Cena brutto w części 4 zamówienia: 685,01 PLN; 
Termin realizacji zamówienia w godzinach, liczony od momentu złożenia zamówienia (§ 6 ust. 3 wzoru umowy) wynosi: 
do 24 godzin; 

c) Cena brutto w części 9 zamówienia: 11 001,09 PLN; 
Termin realizacji zamówienia w godzinach, liczony od momentu złożenia zamówienia (§ 6 ust. 3 wzoru umowy) wynosi: 
do 24 godzin; 

d) Cena brutto w części 10 zamówienia: 446 156,85 PLN; 
Termin realizacji zamówienia w godzinach, liczony od momentu złożenia zamówienia (§ 6 ust. 3 wzoru umowy) wynosi: 
do 24 godzin; 

e) Cena brutto w części 12 zamówienia: 47 066,40 PLN; 
Termin realizacji zamówienia w godzinach, liczony od momentu złożenia zamówienia (§ 6 ust. 3 wzoru umowy) wynosi: 
do 24 godzin; 

f) Cena brutto w części 14 zamówienia: 1 220,40 PLN; 
Termin realizacji zamówienia w godzinach, liczony od momentu złożenia zamówienia (§ 6 ust. 3 wzoru umowy) wynosi: 
do 24 godzin; 

g) Cena brutto w części 17 zamówienia: 3 670,27 PLN; 
Termin realizacji zamówienia w godzinach, liczony od momentu złożenia zamówienia (§ 6 ust. 3 wzoru umowy) wynosi: 
do 24 godzin; 

h) Cena brutto w części 18 zamówienia: 14 068,08 PLN; 
Termin realizacji zamówienia w godzinach, liczony od momentu złożenia zamówienia (§ 6 ust. 3 wzoru umowy) wynosi: 
do 24 godzin; 

i) Cena brutto w części 19 zamówienia: 4 051,83 PLN; 
Termin realizacji zamówienia w godzinach, liczony od momentu złożenia zamówienia (§ 6 ust. 3 wzoru umowy) wynosi: 
do 24 godzin; 

 
3. Warunków płatności, okres gwarancji - zgodnie z warunkami umownymi. 

 
 

Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego 
                    im. prof. Bogusława Frańczuka 




