
 

 
 
 

 
 
 

 
Znak postępowania A.I.271.1.15.2022 

 

 

Kraków, 01 grudnia 2022 r. 

 

Dotyczy:  Dostawa na potrzeby apteki produktów leczniczych, wyrobów medycznych, produktów biobójczych, kosmetyków, 

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

 

SPROSTOWANIE INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT 

 

  

1. Zamawiający: Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka z siedzibą 

w Krakowie, Al. Modrzewiowa 22 informuje o omyłce pisarskiej. 

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

1) ANMAR Spółka z o. o.  

ul. Strefowa 22,  

43-100 Tychy 

 

a) Cena brutto w części 22 zamówienia: 11 479,62 PLN; 

Termin realizacji zamówienia w godzinach, liczony od momentu złożenia zamówienia (§ 6 ust. 3 wzoru 

umowy) 24 godzin; 
 

2) Euro Trade Technology Sp. z o. o. 

Siemiradzkiego 19 

64-920 Piła 

 

a) Cena brutto w części 20 zamówienia: 12 312,00 PLN; 

Termin realizacji zamówienia w godzinach, liczony od momentu złożenia zamówienia (§ 6 ust. 3 wzoru 

umowy) 24 godzin; 

 

3) NEUCA S.A.  

Ul. Forteczna 35-37  

87-100 Toruń 

 

a) Cena brutto w części 1 zamówienia: 49 998,58 PLN; 

Termin realizacji zamówienia w godzinach, liczony od momentu złożenia zamówienia (§ 6 ust. 3 wzoru 

umowy) 24 godzin; 

b) Cena brutto w części 4 zamówienia: 691,61 PLN; 

Termin realizacji zamówienia w godzinach, liczony od momentu złożenia zamówienia (§ 6 ust. 3 wzoru 

umowy) 24 godzin; 

c) Cena brutto w części 9 zamówienia: 13 879,50 PLN; 

Termin realizacji zamówienia w godzinach, liczony od momentu złożenia zamówienia (§ 6 ust. 3 wzoru 

umowy) 24 godzin; 

d) Cena brutto w części 18 zamówienia: 13 348,80 PLN; 

Termin realizacji zamówienia w godzinach, liczony od momentu złożenia zamówienia (§ 6 ust. 3 wzoru 

umowy) 24 godzin; 

 
4) Medicus Sp. z o.o. S.K.A.  

Ul. Browarowa 21,  

43-100 Tychy 

 

a) Cena brutto w części 22 zamówienia: 2 717,28 PLN; 

Termin realizacji zamówienia w godzinach, liczony od momentu złożenia zamówienia (§ 6 ust. 3 wzoru 

umowy) 24 godzin; 
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5) Blakpol Sp. z o.o.  

ul. Śniadeckich 9 

42-200 Częstochowa 

 

a) Cena brutto w części 5 zamówienia: 26 749,44 PLN; 

Termin realizacji zamówienia w godzinach, liczony od momentu złożenia zamówienia (§ 6 ust. 3 wzoru 

umowy) do 24 godzin; 

 
6) PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.  

ul. Żeromskiego 17,  

95-200 Pabianice 

 

a) Cena brutto w części 23 zamówienia: 169 898,09 PLN; 

Termin realizacji zamówienia w godzinach, liczony od momentu złożenia zamówienia (§ 6 ust. 3 wzoru 

umowy) 24 godzin; 

 
7)  Centrum Zaopatrzenia Medycznego „CEZAL” S.A. Wrocław,  

Oddział Kraków  

Ul. Balicka 117,  

30 – 149 Kraków 

 

a) Cena brutto w części 16 zamówienia: 4 903,20 PLN; 

Termin realizacji zamówienia w godzinach, liczony od momentu złożenia zamówienia (§ 6 ust. 3 wzoru 

umowy) do 24 godzin; 

b) Cena brutto w części 25 zamówienia: 66 626,12 PLN; 

Termin realizacji zamówienia w godzinach, liczony od momentu złożenia zamówienia (§ 6 ust. 3 wzoru 

umowy) do 24 godzin; 

 
8) Aesculap Chifa Sp. z o.o.  

ul. Tysiąclecia 14,  

64-300 Nowy Tomyśl 

 

a) Cena brutto w części 7 zamówienia: 180 225,86 PLN; 

Termin realizacji zamówienia w godzinach, liczony od momentu złożenia zamówienia (§ 6 ust. 3 wzoru 

umowy) 24 godzin; 

b) Cena brutto w części 21 zamówienia: 81 735,67PLN; 

w tym:  

Zadanie A brutto: 1 282,38 PLN,  

Zadanie B brutto: 1684,80 PLN,  

Zadanie C brutto:71 379,94 PLN,  

Zadanie D brutto: 4 265,08 PLN,  

Zadanie E brutto: 1 057,92 PLN,  

Zadanie F brutto: 2 065,55PLN, 

Termin realizacji zamówienia w godzinach, liczony od momentu złożenia zamówienia (§ 6 ust. 3 wzoru 

umowy) do 48 godzin; 

 

9) Promedica Toruń Sp. z o.o.  

ul. Grudziądzka 159a,  

87-100 Toruń 

 

a) Cena brutto w części 16 zamówienia: : 1 036,80 PLN, 

w tym:  

Zadanie B brutto: 1 036,80 PLN,  

Termin realizacji zamówienia w godzinach, liczony od momentu złożenia zamówienia (§ 6 ust. 3 wzoru 

umowy) do 24 godzin; 
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10) URTICA Sp. z o. o.  

ul. Krzemieniecka 120,  

54-613 Wrocław 

 

a) Cena brutto w części 1 zamówienia: 43 427,84 PLN; 

Termin realizacji zamówienia w godzinach, liczony od momentu złożenia zamówienia (§ 6 ust. 3 wzoru 

umowy) 24 godziny; 

b) Cena brutto w części 2 zamówienia: 31 072,59 PLN; 

Termin realizacji zamówienia w godzinach, liczony od momentu złożenia zamówienia (§ 6 ust. 3 wzoru 

umowy) 24 godziny; 

c) Cena brutto w części 3 zamówienia: 3 558,29 PLN; 

Termin realizacji zamówienia w godzinach, liczony od momentu złożenia zamówienia (§ 6 ust. 3 wzoru 

umowy) 24 godziny; 

d) Cena brutto w części 4 zamówienia: 2 025,87 PLN; 

Termin realizacji zamówienia w godzinach, liczony od momentu złożenia zamówienia (§ 6 ust. 3 wzoru 

umowy) 24 godziny; 

e) Cena brutto w części 10 zamówienia: 596 782,60 PLN; 

Termin realizacji zamówienia w godzinach, liczony od momentu złożenia zamówienia (§ 6 ust. 3 wzoru 

umowy) 24 godziny; 

f) Cena brutto w części 12 zamówienia: 70 020,72 PLN; 

Termin realizacji zamówienia w godzinach, liczony od momentu złożenia zamówienia (§ 6 ust. 3 wzoru 

umowy) 24 godziny; 

g) Cena brutto w części 14 zamówienia: 1 339,20 PLN; 

Termin realizacji zamówienia w godzinach, liczony od momentu złożenia zamówienia (§ 6 ust. 3 wzoru 

umowy) 24 godziny; 

h) Cena brutto w części 17 zamówienia: 3 691,87 PLN; 

Termin realizacji zamówienia w godzinach, liczony od momentu złożenia zamówienia (§ 6 ust. 3 wzoru 

umowy) 24 godziny; 

i) Cena brutto w części 18 zamówienia: 13 115,52 PLN; 

Termin realizacji zamówienia w godzinach, liczony od momentu złożenia zamówienia (§ 6 ust. 3 wzoru 

umowy) 24 godziny; 

j) Cena brutto w części 19 zamówienia: 4 372,81 PLN; 

Termin realizacji zamówienia w godzinach, liczony od momentu złożenia zamówienia (§ 6 ust. 3 wzoru 

umowy) 24 godziny; 

 
11) ASCLEPIOS S.A.  

ul. Hubska 44  

50-502 Wrocław 

 

a) Cena brutto w części 4 zamówienia: 960,45 PLN; 

Termin realizacji zamówienia w godzinach, liczony od momentu złożenia zamówienia (§ 6 ust. 3 wzoru 

umowy) 24 godzin; 

b) Cena brutto w części 7 zamówienia: 192 305,49 PLN; 

Termin realizacji zamówienia w godzinach, liczony od momentu złożenia zamówienia (§ 6 ust. 3 wzoru 

umowy) do 24 godzin; 

c) Cena brutto w części 9 zamówienia: 12 487,61 PLN; 

Termin realizacji zamówienia w godzinach, liczony od momentu złożenia zamówienia (§ 6 ust. 3 wzoru 

umowy) 24 godzin; 

d) Cena brutto w części 11 zamówienia: 94 640,40 PLN; 

Termin realizacji zamówienia w godzinach, liczony od momentu złożenia zamówienia (§ 6 ust. 3 wzoru 

umowy) do 24 godzin; 

e) Cena brutto w części 24 zamówienia: 16 530,42 PLN; 

Termin realizacji zamówienia w godzinach, liczony od momentu złożenia zamówienia (§ 6 ust. 3 wzoru 

umowy) do 24 godzin; 
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12) Bialmed Sp. z o.o.  

ul. Kazimierzowska 46/48 lok.35,  

02-546 Warszawa 

 

 

 

a) Cena brutto w części 13 zamówienia: 9 947,07 PLN; 

Termin realizacji zamówienia w godzinach, liczony od momentu złożenia zamówienia (§ 6 ust. 3 wzoru 

umowy)  24 godziny; 

b) Cena brutto w części 25 zamówienia: 79 358,68 PLN; 

Termin realizacji zamówienia w godzinach, liczony od momentu złożenia zamówienia (§ 6 ust. 3 wzoru 

umowy) 24 godziny; 

 
 
 Warunki płatności, okres gwarancji - zgodnie z warunkami umownymi. 

 
 

Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego 

                  im. prof. Bogusława Frańczuka 

 

 

 

 


