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Uczestnicy postępowania 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 
Sprawa: dotyczy postępowania na dostawę soczewek, materiałów wiskoelastycznych oraz materiałów stosowanych do zabiegu usunięcia 
zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wraz z dzierżawą  aparatu do fakoemulsyfikacji i witrektomii przedniej dla Oddziału Okulistyki   SP ZOZ w 
Kędzierzynie-Koźlu, NLP.2018.1. 
 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 92 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 
1579 z późn. zm.), dalej Pzp, Zamawiający – Samodzielny Publiczny  Zespół Opieki Zdrowotnej  w Kędzierzynie-Koźlu informuje, że w 
prowadzonym postępowaniu: 

pakiet nr 1 – Dostawa soczewek  wewnątrzgałkowych 
Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Nr oferty 1 – Alcon Polska sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa 
Cena brutto – 1.535.468,40 zł,  Termin dostawy – 3 dni robocze, Kara umowna – 1% 
Uzasadnienie wyboru: Złożono jedną ważną ofertę, która uzyskała razem 91 pkt: 60pkt w kryterium: „cena 60%”, 30pkt w kryterium „termin 
dostawy 30%” i 1pkt w kryterium ”kara umowna 10%”. 

 
pakiet nr 2 – Dostawa hialuronianu i noży 

Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Nr oferty 1 – Alcon Polska sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa 
Cena brutto – 179.139,60 zł, Termin dostawy – 3 dni robocze, Kara umowna – 1% 
Uzasadnienie wyboru: Złożono jedną ważną ofertę, która uzyskała razem 91 pkt: 60pkt w kryterium: „cena 60%”, 30pkt w kryterium „termin 
dostawy 30%” i 1pkt w kryterium ”kara umowna 10%”. 

 
pakiet nr 3 – Dostawa materiałów i akcesoriów stosowanych do zabiegu usunięcia zaćmy metodą fakoemulsyfikacji  

wraz z dzierżawą aparatu do fakoemulsyfikacji i witrektomii  przedniej 
Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Nr oferty 1 – Alcon Polska sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa 
Cena brutto – 3.170.685,60 zł, Termin dostawy – 3 dni robocze, Kara umowna – 1% 
Uzasadnienie wyboru: Złożono jedną ważną ofertę, która uzyskała razem 91 pkt: 60pkt w kryterium: „cena 60%”, 30pkt w kryterium „termin 
dostawy 30%” i 1pkt w kryterium ”kara umowna 10%”. 

 
Umowy w sprawie zamówienia publicznego zostaną zawarte zgodnie z terminami określonymi w art. 94 ust. 1  Pzp.  

 
……………..…………………………….……………………….………..…… 

                                                                                                                                                                   Podpis pracownika zamawiającego, któremu kierownik  
     zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla   siebie czynności 

 
Rozdzielnik: 
1. Wykonawcy 
2. Strona internetowa Zamawiającego 
3. Tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego 
4. a/a    


