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Uczestnicy postępowania 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
 

Sprawa: dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę siatek i taśm do rekonstrukcji 
obniŜenia ścian pochwy oraz protez naczyniowych dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu, NLP.2015.12. 
 

 
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 - SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu informuje, Ŝe w prowadzonym postępowaniu: 

 
 

Pakiet 1 - dostawa siatek i taśm do rekonstrukcji obniŜenia ścian pochwy 
 
A. wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złoŜoną przez Wykonawcę:  
Nr oferty 4 – CellBion Biuro Handlowe Katarzyna Wasilewska,  Ul. Piltza 43/28, 30-392 Kraków 
Cena brutto – 6.480,00 zł,  Termin rozpatrzenia reklamacji  i usunięcia wady - 1 dzień roboczy  
Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta została uznana za waŜną i uzyskała razem 100 pkt: 95 pkt w kryterium „cena 95%”  
i 5 pkt w kryterium  „termin rozpatrzenia reklamacji  i usunięcia wady 5%”. 
Na pakiet nr 1 złoŜono równieŜ waŜne oferty: 

Nr 
oferty 

Nazwa / adres Wykonawcy 

Cena brutto / termin 
rozpatrzenia 
reklamacji 

 i usunięcia wady  

Ilość pkt wg 
kryterium 
„cena” 

Ilość pkt wg 
kryterium 

„termin rozpatrzenia 
reklamacji 

 i usunięcia wady”  

Razem ilość 
punktów 

2 
Polhernia 
Ul. Jagiellońska 28c/7, 80-366 Gdańsk 

9.290,00 zł /  
1 dzień roboczy 

61,35 5 66,35 

3 
ALBIS MAZUR sp. z o.o.  
Ul. Stawiszyńska 10/2, 62-800 Kalisz 

7.441,20 zł /  
1 dzień roboczy 

82,73 5 87,73 

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 2 PZP tj. przed upływem 5 dni od przekazania niniejszego zawiadomienia o wyborze oferty, w związku z art. 94 ust. 
2 pkt 3a PZP oraz przesłaniem niniejszego zawiadomienia w sposób określony w art. 27 ust. 2 PZP. 
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Pakiet 2 - dostawa siatek i taśm do rekonstrukcji obniŜenia ścian pochwy 

 
A. wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złoŜoną przez Wykonawcę:  
Nr oferty 1 – Optimed Pro-Office  Ul. Śliczna 36, 31-444 Kraków 
Cena brutto – 18.414,00 zł,  Termin rozpatrzenia reklamacji  i usunięcia wady – 1 dzień roboczy  
Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta została uznana za waŜną i uzyskała razem 100 pkt: 95 pkt w kryterium „cena 95%”  
i 5 pkt w kryterium  „termin rozpatrzenia reklamacji  i usunięcia wady 5%”. 
Na pakiet nr 2 złoŜono równieŜ waŜną ofertę: 

Nr 
oferty 

Nazwa / adres Wykonawcy 

Cena brutto / termin 
rozpatrzenia 
reklamacji 

 i usunięcia wady  

Ilość pkt wg 
kryterium 
„cena” 

Ilość pkt wg 
kryterium 

„termin rozpatrzenia 
reklamacji 

 i usunięcia wady”  

Razem ilość 
punktów 

5 
Unitech Surgical sp. z o.o. 
Ul. Pachońskiego 2a, 31-223 Kraków 

19.440,00 zł /  
1 dzień roboczy 

89,98 5 94,98 

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 2 PZP tj. przed upływem 5 dni od przekazania niniejszego zawiadomienia o wyborze oferty, w związku z art. 94 ust. 
2 pkt 3a PZP oraz przesłaniem niniejszego zawiadomienia w sposób określony w art. 27 ust. 2 PZP. 
 
 
 

Pakiet 3 - dostawa protez  naczyniowych 
 

Postępowanie na niniejszy pakiet zostało uniewaŜnione. 
Uzasadnienie faktyczne uniewaŜnienia: nie złoŜono Ŝadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 
Uzasadnienie prawne uniewaŜnienia:  art. 93. ust. 1 pkt 1 PZP. 

 

 

 
 

 
………………………………….………… 

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


