
 
Samodzielny Publiczny Zespół                       
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach 

ul. Niechorska 27 
72-300 Gryfice 

Protokół z otwarcia ofert postępowania nr 5/23 pn:  
„Usługa odbioru, transportu oraz termicznego unieszkodliwienia odpadów medycznych i weterynaryjnych 

świadczona dla SPZZOZ w Gryficach” 

 

 
1. 

 

Sposób i termin składania ofert (dotyczy ofert składanych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu) 
 
1. Termin składania ofert upłynął w dniu 23.02.2023 r. o godz. 10:00 
2. Wymóg składania ofert wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: 

  tak 

 nie  

 
2. 

 
Otwarcie ofert (dotyczy ofert składanych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu) 
 
1. W postępowaniu: 

 nie wpłynęła żadna oferta 
 wpłynęły oferty 

 
3. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 23.02.2023 r. o godz. 10:15  

 
4. Najpóźniej przed otwarciem ofert zamawiający udostępnił kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia, w wysokości  6 809 400,00 zł brutto (nie dotyczy trybu 
podstawowego, o którym mowa w art. 275 pkt 3 ustawy),  
w tym w przypadku dopuszczenia możliwości składania ofert częściowych, kwotę na sfinansowanie: 

 
3. 

 
Zestawienie ofert 
(dotyczy ofert składanych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, w przypadku trybu 
podstawowego, o którym mowa w art. 275 pkt 3 ustawy – informację dotyczącą ceny lub kosztu 
wypełnić po otwarciu ofert ostatecznych) 
Do upływu terminu składania ofert złożone zostały następujące oferty:  
(podać nazwę albo imię i nazwisko wykonawcy, znak identyfikacyjny w przypadku zastosowania aukcji 
elektronicznej – jeżeli dotyczy, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania 
działalności wykonawcy, krajowy numer identyfikacyjny, a w przypadku polskich wykonawców – numer 
REGON lub NIP, oraz cenę lub koszt) 
 

Oferta nr 1: 
 
Konsorcjum firm:  
EMKA S.A. ul. Jaktorowska 15A, 96-300 Żyrardów (lider konsorcjum) NIP: 838184501 
PROMAROL–PLUS sp. z o.o. Ciepielówek 2, 67–410 Sława (konsorcjant 1) NIP: 9251714463 

SABA sp. z o.o. ul. Przemysłowa 34, 09-400 Płock (konsorcjant 2 ) NIP: 7742660439 

 

Łączna cena ofertowa brutto: 6 809 400,00 zł brutto 
 
 
Oferta nr 2: 
 
Konsorcjum firm: 
REMONDIS Medison Sp. z o.o. ul. Puszkina 41, 42-530 Dąbrowa Górnicza (lider konsorcjum) NIP: 
6262478042 
Port Service Sp. z o.o. ul. Mjr H. Sucharskiego 75, 80-601 Gdańsk (konsorcjant) NIP: 5860104233 
 
Łączna cena ofertowa brutto: 5 868 500,00 zł brutto 

 

 

23.02.2023r. 
Sekretarz Komisji  

Inspektor ds. Zamówień Publicznych 
Katarzyna Kotecka 


