
Ełk, dnia 3 czerwcaZa}Or"

Informaci az otwarcia ofert

Numer postępowania:'l, 12020

Dotyczy : Dostawy produktów leczniczych
CzęśćI-Dostawaleków
Część II - Dostawa produktów medycznych

Dzińając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dniaŻ9 stycznia2'}}4r. Prawo zamówień publicznycĘ zwanej
dalej,, ustaw {', Zamawiający przekazuje następujące informacje dotyczące:

1. Kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

2. Firm oraz adresów Wykonawców, którzy zŁoĘ|i oferty w terminią ceny, terminu wykonania
zamówienią termin dostaw cząstkowycĘ warunków płatności:

Nazwa części IT{.artość brutto

CzęśćI-Dostawaleków 160 000zŁ

Część il - Dostawa produktów medycznych 30 000zł

C:zęść,I ; DostaŃa leków

Nr . Nazwa,,(firma) i adres
Wykonawcy

Cena oferĘ Termiń,
,WYkóńania

Termin ldostaw cząstkowych lffarunki
płatności

1

CEFARM Białystok S.A.
ul. Kleeberga 34
15-691, BiaĘstok

1,42 046,87ń ,1,8.06.2a21
- antybiotyki - 1 8o dzina

- inne produkty leczni cze r.iż
antybiotyki -'I dzień

21, dni

2

FORTE BIS Sp. z o.o.
ul. KEN 5/4,5

15-667 BiaĘstok
153 262,23zł

,1,8.06.2a21
- antybiotyki -12 godzin

- inne produkty leczni cze rriż
antybiotyki - 1 dzień

21 dni

Część II ,- DostaŃa produktów,,medycznych

Nr Nażwa {firrna) i adres
WykonaMrcy

C,ena,oferĘ Termin
,t ł

W}rKonanla

Termin dośta:w czą tkowyCh Waiunki
płatności

1

CEFARM BiaĘstok S.A.
ul. Kleeberga 34
15-69I BiaĘstok

26 989,a4zł 18.06.2021 1 dzień 2] dni

2

FORTE BIS Sp. z o.o.
ul. KEN 5/4,5

15-667 BiaĘstok
22 517,02zŁ 18.06.2a21 'l, dzteń 21 dni
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Zgodnie z art. 24 ust. 1,1 ustawy Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie

intemetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, ptzekazuje

Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku ptzynależności do tej samej grupy kapitałowej,

o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oŚwiadczenią wykonawca może

przedstawić dowody, że powiązartia z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji

w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
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