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ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na. „Dostawę sprzętu i urządzeń medycznych”. 

 

Zamawiający: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o.  z siedzibą w Lwówku Śląskim przy ul. Morcinka 7. 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym 

postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  

 

1. Oferta nr 6 zad. nr 2 – Arthrex Polska Sp. z o. o. 02-457 Warszawa, ul. Łopuszańska 95 

Kryteria:  cena 60 %, okres gwarancji 40 % . 

- liczba uzyskanych pkt. – cena: 60, okres gwarancji: 0,0; razem: 60,0 pkt.   

Uzasadnienie wyboru: oferta spełniająca wymagania siwz, uzyskała 60,0 pkt. - największa liczba punktów uzyskanych 

w niniejszym postępowaniu dla w/w zadania. 

 

2. Oferta nr 8 zad. nr 3 – Zakład Techniki Medycznej TECH-MED Sp. z o. o. 85-862 Bydgoszcz,                                         

                                           ul. Ernsta Petersona 6A 

  Kryteria:  cena 60 %, okres gwarancji 40 % . 

- liczba uzyskanych pkt. – cena: 60, okres gwarancji: 12,0; razem: 72,0 pkt.   

Uzasadnienie wyboru: oferta spełniająca wymagania siwz, uzyskała 72,0 pkt. - największa liczba punktów uzyskanych 

w niniejszym postępowaniu dla w/w zadania. 

 

3. Oferta nr 10 zad. nr 5 – Metalowiec Sp. z o. o. 46-100 Namysłów, ul. Fabryczna 2  

 Kryteria:  cena 60 %, okres gwarancji 40 % . 

- liczba uzyskanych pkt. – cena: 60, okres gwarancji: 40,0; razem: 100,0 pkt.   

Uzasadnienie wyboru: oferta spełniająca wymagania siwz, uzyskała 100,0 pkt. - największa liczba punktów 

uzyskanych w niniejszym postępowaniu dla w/w zadania. 

 

4. Oferta nr 3 zad. nr 6 – Anpexim Tomasz Stępniak 02-593 Warszawa, ul. Biały Kamień 2/18 

Kryteria:  cena 60 %, okres gwarancji 40 % . 

- liczba uzyskanych pkt. – cena: 60, okres gwarancji: 12,0; razem: 72,0 pkt.   

Uzasadnienie wyboru: oferta spełniająca wymagania siwz, uzyskała 72,0 pkt. - największa liczba punktów uzyskanych 

w niniejszym postępowaniu dla w/w zadania. 

 

5. Oferta nr 2 zad. nr 9 – Profimedical Sp. z o. o. Sp. k. 40-403 Katowice, ul. Oswobodzenia 1 

Kryteria:  cena 60 %, okres gwarancji 40 % . 

- liczba uzyskanych pkt. – cena: 60, okres gwarancji: 0,0; razem: 60,0 pkt.   

Uzasadnienie wyboru: oferta spełniająca wymagania siwz, uzyskała 60,0 pkt. - największa liczba punktów uzyskanych 

w niniejszym postępowaniu dla w/w zadania. 

 

6. Oferta nr 1 zad. nr 10 – Medicavera Sp. z o. o. Dalhausen Goup 71-374 Szczecin, ul. Majowa 2 

Kryteria:  cena 60 %, okres gwarancji 40 % . 

- liczba uzyskanych pkt. – cena: 60, okres gwarancji: 0,0; razem: 60,0 pkt.   

Uzasadnienie wyboru: oferta spełniająca wymagania siwz, uzyskała 60,0 pkt. - największa liczba punktów uzyskanych 

w niniejszym postępowaniu dla w/w zadania. 
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Ponadto w niniejszym postępowaniu ważne oferty złożyli: 

- oferta nr 9 -  Formed Sp. z o. o. Sp. k. 34-300 Żywiec, ul. Leśnianka 97 - zad. 6: oferta uzyskała ogółem 52,38 pkt. 

(cena-52,38 pkt. okres gw.- 0,0 pkt.); 

- oferta nr 4 - Dutchmed PL Sp. z o. o. 85-738 Bydgoszcz, ul. Szajnochy 14 – zad. 10: oferta uzyskała ogółem 53,94 

pkt. (cena-41,94 pkt. okres gw.- 12,0 pkt.); 

- oferta nr 7 - Forel Medical Wojciech Borkowski 02-482 Warszawa, ul. Szczera 13 – zad. 10: oferta uzyskała ogółem 

57,45 pkt. (cena-57,45 pkt. okres gw.- 0,0 pkt.); 

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp.  

 

 

 

Zamawiający informuje, że zawarcie umowy z Wykonawcami, który złożyli najkorzystniejszą ofertę na zad. nr 2,3,5,9 

nastąpi zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 ppkt. a) Pzp, natomiast zawarcie umowy z Wykonawcami, którzy złożyli 

najkorzystniejszą ofertę na zad. nr 6 i 10 nastąpi zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 
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