
 
 

Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  
w Zielonej Górze,  65-046 Zielona Góra ul. Zyty 26, Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego Rejestr przedsiębiorców nr KRS 0000 596211, REGON: 970773231, NIP: 973 102 53 15, Kapitał zakładowy: 10 300,00 

złotych. Numer rejestrowy BDO: 000027243, Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze Sp. z o.o. oświadcza, że posiada status dużego 
przedsiębiorcy. 

Zielona Góra, 28.08.2020 r. 

 

 Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot 

określonych  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, na "Sukcesywne dostawy pomp 

programowalnych infuzyjnych do podawania baklofenu wraz z osprzętem i zastawami do ich napełniania.” 

Nr referencyjny: TZ.372.50.2020 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 

I. W terminie składania ofert, czyli do dnia 26 sierpnia 2020 r. do godziny 10:00 do Sekretariatu, bud. A-

administracja w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o., oraz za 

pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego 

również na miniPortalu wpłynęła 1 (jedna) oferta w formie elektronicznej. 

 

II. Otwarcie ofert papierowych oraz w formie elektronicznej (poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za 

pomocą klucza prywatnego)  odbyło się w dniu 26 sierpnia 2020 r. o godz. 11:00 w pokoju nr 115 (budynek 

administracji) w siedzibie Zamawiającego.  

 

III. Otwarcie ofert odbyło się bez udziału Wykonawców. 

 

IV. Podczas otwarcia ofert zostały odczytane następujące informacje: 

 

1. Przedmiot zamówienia: 

"Sukcesywne dostawy pomp programowalnych infuzyjnych do podawania baklofenu wraz z osprzętem i 
zastawami do ich napełniania.”  

 

2. Rodzaj zamówienia:  

Dostawy 

 

3. Termin realizacji zamówienia: 

Zamówienie należy zrealizować w terminie: 24 miesiące od daty obowiązywania umowy. 

 

4. Warunki płatności: 

Zgodnie z zapisami SIWZ. 

 

5. Kryteria oceny ofert: 

Cena ofertowa:   waga – 80 pkt 

Termin realizacji dostaw częściowych – 20 pkt 

 

6. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 136 512,00 zł brutto. 

 

7. Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu: 

 

Nr 

ofert

y 

Nazwa i adres Wykonawcy Wartość oferty brutto w PLN 
Termin realizacji 

dostaw częściowych 

1.  

Medtronic Poland Sp. z o.o. 

Ul. Polna 11 

00-633 Warszawa 

136 512,00 zł 2 dni robocze 

 

Prezes Zarządu 

dr Marek Działoszyński 

podpis na oryginale 


