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INFORMACJA 
przekazana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

 
dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.05.2020 r.  pod 
numerem 538890-N-2020na sukcesywne dostawy odzieży ochronnej i roboczej oraz obuwia dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej–
Curie – Państwowego Instytutu Badawczego, Oddziału w Gliwicach 
 

numer 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres 
Wykonawcy, który złożył ofertę w terminie  Cena  Termin wykonania zamówienia     Okres gwarancji Warunki 

płatności    

1 
JULEX & Spółka Ewa, Marcin i Maciej Pichur 

Spółka Jawna 

43-391 Mazańcowice 289  

w zakresie zadania nr 3: 

25 184,25 zł brutto 
24 miesiące licząc od dnia zawarcia 

umowy /zgodnie z SIWZ/ 

24 miesiące gwarancji, jednak nie 
krótszy niż okres gwarancji oferowany 
przez producenta / zgodnie z SIWZ/ 

zgodnie z SIWZ 

w zakresie zadania nr 5: 

7 555,28 zł brutto 
24 miesiące licząc od dnia zawarcia 

umowy /zgodnie z SIWZ/ 

24 miesiące gwarancji, jednak nie 
krótszy niż okres gwarancji oferowany 
przez producenta / zgodnie z SIWZ/ 

zgodnie z SIWZ 

w zakresie zadania nr 6: 

9 409,50 zł brutto 
24 miesiące licząc od dnia zawarcia 

umowy /zgodnie z SIWZ/ 

24 miesiące gwarancji, jednak nie 
krótszy niż okres gwarancji oferowany 
przez producenta / zgodnie z SIWZ/ 

zgodnie z SIWZ 

2 
DAR-MED Dariusz Dariusz Wolski   

ul. Jana Kazimierza 11/86 
01-248 Warszawa 

w zakresie zadania nr 3: 

45 360,00 zł brutto 
24 miesiące licząc od dnia zawarcia 

umowy /zgodnie z SIWZ/ 

24 miesiące gwarancji, jednak nie 
krótszy niż okres gwarancji oferowany 
przez producenta / zgodnie z SIWZ/ 

zgodnie z SIWZ 

3 
Zakład Produkcji Pościeli „Świt” Izabela 

Wintoniak 

ul. Błotna 5B, 65-133 Zielona Góra 

w zakresie zadania nr 2: 

136 160,80 zł brutto  
24 miesiące licząc od dnia zawarcia 

umowy /zgodnie z SIWZ/ 

24 miesiące gwarancji, jednak nie 
krótszy niż okres gwarancji oferowany 
przez producenta / zgodnie z SIWZ/ 

zgodnie z SIWZ 

4 
Ryszard Klepacz REDAR Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno Handlowo Usługowe 

ul. Biała nr 44, 26-600 Radom 

w zakresie zadania nr 2: 

148 704,54 zł brutto 

(zmiana do oferty w 
zakresie sac) 

24 miesiące licząc od dnia zawarcia 
umowy /zgodnie z SIWZ/ 

24 miesiące gwarancji, jednak nie 
krótszy niż okres gwarancji oferowany 
przez producenta / zgodnie z SIWZ/ 

zgodnie z SIWZ 

5 
GRUPA SYMPETRUM Sp. z o.o.  

ul. Szpitalna 3, 47-100 Strzelce Opolskie 

w zakresie zadania nr 2: 

246 547,35 zł brutto 
24 miesiące licząc od dnia zawarcia 

umowy /zgodnie z SIWZ/ 

24 miesiące gwarancji, jednak nie 
krótszy niż okres gwarancji oferowany 
przez producenta / zgodnie z SIWZ/ 

zgodnie z SIWZ 

w zakresie zadania nr 8: 

1 322,25 zł brutto 
24 miesiące licząc od dnia zawarcia 

umowy /zgodnie z SIWZ/ 

24 miesiące gwarancji, jednak nie 
krótszy niż okres gwarancji oferowany 
przez producenta / zgodnie z SIWZ/ 

zgodnie z SIWZ 
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numer 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres 
Wykonawcy, który złożył ofertę w terminie  Cena  Termin wykonania zamówienia     Okres gwarancji Warunki 

płatności    

6 
„GARMEX”  Andrzej Jafiszow, Wojciech 

Kamiński spółka jawna 

ul. Ignatki 40B, 16-001 Kleosin 

w zakresie zadania nr 1: 

150 930,00 zł brutto 
24 miesiące licząc od dnia zawarcia 

umowy /zgodnie z SIWZ/ 

24 miesiące gwarancji, jednak nie 
krótszy niż okres gwarancji oferowany 
przez producenta / zgodnie z SIWZ/ 

zgodnie z SIWZ 

w zakresie zadania nr 3:  

49 507,50 zł brutto 
24 miesiące licząc od dnia zawarcia 

umowy /zgodnie z SIWZ/ 

24 miesiące gwarancji, jednak nie 
krótszy niż okres gwarancji oferowany 
przez producenta / zgodnie z SIWZ/ 

zgodnie z SIWZ 

7 

Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa 
„SOLLO PLUS” s.c.  

Zbigniew Kałużny, Iwona Kałużna 

ul. Rubinowa 15, 62-700 Turek 

w zakresie zadania nr 4: 

89 008,95 zł brutto 
24 miesiące licząc od dnia zawarcia 

umowy /zgodnie z SIWZ/ 

24 miesiące gwarancji, jednak nie 
krótszy niż okres gwarancji oferowany 
przez producenta / zgodnie z SIWZ/ 

zgodnie z SIWZ 

w zakresie zadania nr 5:  

8 394,75 zł brutto 
24 miesiące licząc od dnia zawarcia 

umowy /zgodnie z SIWZ/ 

24 miesiące gwarancji, jednak nie 
krótszy niż okres gwarancji oferowany 
przez producenta / zgodnie z SIWZ/ 

zgodnie z SIWZ 

8 
„POFAM – JEDNOŚĆ” Sp. z o.o.  

Zakład Pracy Chronionej 

ul. Lindego 6, 60-573 Poznań  

w zakresie zadania nr 4: 

51 651,45 zł brutto 
24 miesiące licząc od dnia zawarcia 

umowy /zgodnie z SIWZ/ 

24 miesiące gwarancji, jednak nie 
krótszy niż okres gwarancji oferowany 
przez producenta / zgodnie z SIWZ/ 

zgodnie z SIWZ 

w zakresie zadania nr 5:  

5 704,02 zł brutto 
24 miesiące licząc od dnia zawarcia 

umowy /zgodnie z SIWZ/ 

24 miesiące gwarancji, jednak nie 
krótszy niż okres gwarancji oferowany 
przez producenta / zgodnie z SIWZ/ 

zgodnie z SIWZ 

w zakresie zadania nr 6: 

6 475,95 zł brutto 
24 miesiące licząc od dnia zawarcia 

umowy /zgodnie z SIWZ/ 

24 miesiące gwarancji, jednak nie 
krótszy niż okres gwarancji oferowany 
przez producenta / zgodnie z SIWZ/ 

zgodnie z SIWZ 

 
Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowania zamówienia:  
 

Numer   
części / zadania    

 Określenie przedmiotu zamówienia  
części / zadania  

 Kwota brutto, jaką Zamawiający 
zamierza przeznaczyć  

na sfinansowanie zamówienia   

Zadanie nr 1  Ubrania operacyjne 150 930,00 zł 

Zadanie nr 2  Ubrania medyczne robocze 188 952,00 zł 

Zadanie nr 3 Obuwie operacyjne 43 300,00 zł 
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Zadanie nr 4 Obuwie profilaktyczne 69 338,00 zł 

Zadanie nr 5 Obuwie profilaktyczne HACCP 6 662,00 zł 

Zadanie nr 6 Obuwie do gruntownego sprzątania 9 270,00 zł 

Zadanie nr 7 Piżamy 2 829,00 zł 

Zadanie nr 8 Ręczniki 919,00 zł 

 
 
 
UWAGA: Zamawiający przypomina, ze zgodnie z art. 24 ust. 11 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r.,  
poz. 1843 ze zm.) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, należy złożyć OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU 
PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ - wzór stanowi załącznik do niniejszej informacji. 
 
Wykonawcy nie są zobowiązani do złożenia ww. oświadczenia w przypadku, gdy w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta. 
 
 
 
Informację sporządził sekretarz komisji przetargowej: 
 
Joanna Sznajder 


