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Głubczyce, dn. 23.12.2013r. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

 

Dotyczy post ępowania prowadzonego w trybie przetargu nieogranicz onego na 

dostaw ę środków dezynfekcyjnych dla SP ZOZ w Głubczycach – P N / 20 / XII / 13. 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity 

Dz. U. z 2013r. poz. 907), dalej PZP, Zamawiający - SP ZOZ w Głubczycach informuje, że w 

prowadzonym postępowaniu: 

 

Pakiet nr 1 – Dostawa preparatów do r ąk 

A. wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  

Nr oferty 1 –  MEDILAB Firma Wytwórczo-Usługowa Sp. z o.o.   ul.  Niedźwiedzia 60    

                      15-531 Białystok 

Cena brutto: 40.483,80 zł,  cena netto: 35.760,00 zł. 

 

Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta uzyskała 100 pkt w kryterium cena 100%. 

 

Na pakiet nr 1 złożono również ważne oferty: 

Nr oferty  Nazwa/adres Wykonawcy Warto ść netto Warto ść 
brutto 

Ilość pkt wg 
kryterium 

„cena” 

2 
Henry Kruse Sp. z o.o. 
Bielany Wrocławskie, ul. Kolejowa 3 
55-040 Kobierzyce 

43.969,00 zł 49.523,40 zł 81,75 

3 
Schulke Polska Sp. z o.o. 
ul. Rydygiera 8 
01-793 Warszawa 

42.720,00 zł 47.892,60 zł 84,53 

 

B. nie wykluczono żadnego Wykonawcy; 

C. nie odrzucono żadnej oferty; 

D. umowa w sprawie zamówienia publicznego może 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.  

 

Samodzielny Publiczny Zespół 
Opieki Zdrowotnej 

w Głubczycach 
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26 

48-100 Głubczyce  
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Pakiet nr 2  – Dostawa preparatów do skóry i błon śluzowych 

A. wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  

Nr oferty 2 –  Henry Kruse Sp. z o.o.   Bielany Wrocławskie   ul . Kolejowa 3   55-040 Kobierzyce   

Cena brutto: 70.430,59 zł,  cena netto: 65.213,50 zł. 

 

Uzasadnienie wyboru: w prowadzonym postępowaniu złożono jedną ważną ofertę, która uzyskała 100 

pkt w kryterium cena 100%. 

 

B. nie wykluczono żadnego Wykonawcy; 

C. nie odrzucono żadnej oferty; 

D. umowa w sprawie zamówienia publicznego może 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 1a PZP oraz przesłaniem niniejszego zawiadomienia w 

sposób określony w art. 27 ust. 2 PZP.  

 

Pakiet nr 3  – Dostawa preparatów do mycia i dezynf ekcji narz ędzi oraz sprz ętu endoskopowego 

i termolabilnego  

A. wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  

Nr oferty 4 –  Centrum Zaopatrzenia Medycznego „Cezal” S.A. Wroc ław   ul. Widna 4    

                      50-543 Wrocław   

Cena brutto: 92.688,08 zł,  cena netto: 85.822,30 zł. 

 

Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta uzyskała 100 pkt w kryterium cena 100%. 

 

Na pakiet nr 3 złożono również ważną ofertę: 

Nr oferty  Nazwa/adres Wykonawcy Warto ść netto Warto ść 
brutto 

Ilość pkt wg 
kryterium 

„cena” 

1 

MEDILAB Firma Wytwórczo- 
Usługowa Sp. z o.o. 
ul. Niedźwiedzia 60 
15-531 Białystok 

95.916,00 zł 103.589,28 zł 89,48 

 

B. nie wykluczono żadnego Wykonawcy; 

C. nie odrzucono żadnej oferty; 

D. umowa w sprawie zamówienia publicznego może 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 nr 4  – Dostawa preparatów do dezynfekcji po wierzchni 

A. wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  

Nr oferty 4 –  Centrum Zaopatrzenia Medycznego „Cezal” S.A. Wroc ław   ul. Widna 4    

                      50-543 Wrocław   
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Cena brutto: 14.435,71 zł,  cena netto: 13.263,20 zł. 

 

Uzasadnienie wyboru: w prowadzonym postępowaniu złożono jedną ważną ofertę, która uzyskała 100 

pkt w kryterium cena 100%. 

 

B. nie wykluczono żadnego Wykonawcy; 

C. nie odrzucono żadnej oferty; 

D. umowa w sprawie zamówienia publicznego może 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 1a PZP oraz przesłaniem niniejszego zawiadomienia w 

sposób określony w art. 27 ust. 2 PZP.  

 

 

 

           
 
 
 

Dyrektor SP ZOZ w Głubczycach – Adam Jakubowski 
...................................…………............…………………… 

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


