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                       Uczestnicy postępowania 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

 

 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Dostawa materiałów i akcesoriów 
stosowanych do zabiegu usunięcia zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wraz z aparatem do fakoemulsyfikacji  
i witrektomii dla Oddziału Okulistyki SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu, NLP.2015.06. 
 
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 1232 z 
późn. zm.), dalej Pzp, Zamawiający Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu informuje, Ŝe 
w prowadzonym postępowaniu: 

 
pakiet nr 1 – Dostawa soczewek  wewnątrzgałkowych jednoczęściowych 

A. wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złoŜoną przez Wykonawcę:  
Nr oferty 1 –  Alcon Polska sp. z o.o.  Ul. Marynarska 15  02-674 Warszawa  
cena brutto – 1.608.012,00 zł, termin płatności – 90 dni  
Uzasadnienie wyboru: ZłoŜono jedną waŜną ofertę, która uzyskała razem 100 pkt: 94 pkt w kryterium „cena 94%”  
i 6 pkt w kryterium  „termin płatności 6%”. 
B. nie wykluczono Ŝadnego Wykonawcy; 
C. nie odrzucono Ŝadnej oferty; 
D. umowa w sprawie zamówienia publicznego moŜe zostać zawarta przed upływem terminu, o którym mowa w art. 94 ust. 
1 pkt 1 PZP tj. przed upływem 10 dni od przekazania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, w 
związku z art. 94 ust 2 pkt 1a PZP oraz przesłaniem niniejszego zawiadomienia w sposób określony w art. 27 ust. 2 PZP. 

 

 
pakiet nr 2 – Dostawa noŜy i materiałów wiskoelastycznych 

A. wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złoŜoną przez Wykonawcę:  
Nr oferty 1 –  Alcon Polska sp. z o.o.  Ul. Marynarska 15  02-674 Warszawa  
cena brutto – 174.063,60 zł, termin płatności – 90 dni  
Uzasadnienie wyboru: ZłoŜono jedną waŜną ofertę, która uzyskała razem 100 pkt: 94 pkt w kryterium „cena 94%”  
i 6 pkt w kryterium  „termin płatności 6%”. 
B. nie wykluczono Ŝadnego Wykonawcy; 
C. nie odrzucono Ŝadnej oferty; 
D. umowa w sprawie zamówienia publicznego moŜe zostać zawarta przed upływem terminu, o którym mowa w art. 94 ust. 
1 pkt 1 PZP tj. przed upływem 10 dni od przekazania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, w 
związku z art. 94 ust 2 pkt 1a PZP oraz przesłaniem niniejszego zawiadomienia w sposób określony w art. 27 ust. 2 PZP. 
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pakiet nr 3 – Dostawa materiałów i akcesoriów stosowanych do zabiegu usunięcia zaćmy metodą 

fakoemulsyfikacji wraz z uŜyczeniem aparatu do fakoemulsyfikacji i witrektomii  przedniej 
 

A. wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złoŜoną przez Wykonawcę:  
Nr oferty 1 –  Alcon Polska sp. z o.o.  Ul. Marynarska 15  02-674 Warszawa  
cena brutto – 2.731.968,00 zł, termin płatności – 90 dni  
Uzasadnienie wyboru: ZłoŜono jedną waŜną ofertę, która uzyskała razem 100 pkt: 94 pkt w kryterium „cena 94%”  
i 6 pkt w kryterium  „termin płatności 6%”. 
B. nie wykluczono Ŝadnego Wykonawcy; 
C. nie odrzucono Ŝadnej oferty; 
D. umowa w sprawie zamówienia publicznego moŜe zostać zawarta przed upływem terminu, o którym mowa w art. 94 ust. 
1 pkt 1 PZP tj. przed upływem 10 dni od przekazania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, w 
związku z art. 94 ust 2 pkt 1a PZP oraz przesłaniem niniejszego zawiadomienia w sposób określony w art. 27 ust. 2 PZP. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

……………………………………… 

Kierownik Zamawiającego  

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


