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Głubczyce, 01.04.2014r. 

 
 
 
 
 
 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  
 

Dotyczy post ępowania prowadzonego w trybie przetargu nieogranicz onego na dostaw ę 

środków opatrunkowych dla SP ZOZ w Głubczycach – PN / 3  / II / 14. 

 

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 materiałów i środków opatrunkowych  

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

Nr oferty 6 –  Górno śląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego „ZARYS” Sp. z o.o ., ul. Pod Borem 18 

                       41-808 Zabrze 

Cena netto: 36.758,90 zł,  cena brutto: 39.699,62 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 

Toruńskie Zakłady Materiałów 
Opatrunkowych S.A. 
ul. Żółkiewskiego 20/26 
87-100 Toruń 

41.853,70 zł 45.201,99 zł 87,83 

3 
PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o. 
ul. Partyzancka 133/151 
95-200 Pabianice 

42.012,70 zł 45.373,72 zł 87,49 

5 
„POLMIL” Sp. z o.o. S.K.A. 
ul. Przemysłowa 8 
85-758 Bydgoszcz 

40.324,30 zł 43.550,24 zł 91,16 

 

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 2  – Dostawa materiałów opatrunkowych  

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

Nr oferty 2 – Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toru ń 

Cena netto: 7.282,00 zł,  cena brutto: 7.864,56 zł. 

 

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

Samodzielny Publiczny Zespół 
Opieki Zdrowotnej 

w Głubczycach 
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26 

48-100 Głubczyce  
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Na pakiet nr 2 złożono również ważne oferty: 

Nr oferty  Nazwa/adres Wykonawcy Warto ść netto Warto ść brutto 
Ilość pkt wg 

kryterium 
„cena” 

3 
PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o. 
ul. Partyzancka 133/151 
95-200 Pabianice 

7.822,60 zł 8.448,41 zł 93,09 

7 
CARO Sp. z o.o. 
ul. Jagiellońska 30 
48-250 Głogówek 

9.864,00 zł 10.653,12 zł 73,82 

 

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 3  – Dostawa materiałów opatrunkowych 

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

Nr oferty 3 – PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/1 51, 95-200 Pabianice 

Cena netto: 6.420,06 zł,  cena brutto: 6.933,67 zł. 

 

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

 

Na pakiet nr 3 złożono również ważne oferty: 

Nr oferty Nazwa/adres Wykonawcy Warto ść netto Warto ść brutto 
Ilość pkt wg 

kryterium 
„cena” 

2 

Toruńskie Zakłady Materiałów 
Opatrunkowych S.A. 
ul. Żółkiewskiego 20/26 
87-100 Toruń 

10.054,08 zł 10.858,41 zł 63,86 

7 
CARO Sp. z o.o. 
ul. Jagiellońska 30 
48-250 Głogówek 

8.487,00 zł 9.165,96 zł 75,65 

 

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 materiałów opatrunkowych 

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

Nr oferty 3 – PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/1 51, 95-200 Pabianice 

Cena netto: 106,50 zł,  cena brutto: 115,02 zł. 

 

Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta uzyskała 100 pkt w kryterium cena 100%. 
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Na pakiet nr 4 złożono również ważną ofertę: 

Nr oferty Nazwa/adres Wykonawcy Warto ść netto Warto ść brutto 
Ilość pkt wg 

kryterium 
„cena” 

6 

Górnośląska Centrala Zaopatrzenia 
Medycznego „ZARYS” Sp. z o.o. 
ul. Pod Borem 18 
41-808 Zabrze 

245,50 zł 265,14 zł 43,38 

 

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 5 – Dostawa opatrunków specjalistycznych  

 

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

Nr oferty 6 –  Górno śląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego „ZARYS” Sp. z o.o ., ul. Pod Borem 18 

                       41-808 Zabrze 

Cena netto: 2.400,00 zł,  cena brutto: 2.592,00 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 6  – Dostawa pieluchomajtek  

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

Nr oferty 2 – Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toru ń 

Cena netto: 57.601,20 zł,  cena brutto: 62.209,30 zł. 

 

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

 

Na pakiet nr 2 złożono również ważne oferty: 

Nr oferty  Nazwa/adres Wykonawcy Warto ść netto Warto ść brutto 
Ilość pkt wg 

kryterium 
„cena” 

1 

„GESPAR” – G. Pyjor, A. Olszewski, M. 
Sutkowski – Spółka Jawna 
ul. Matuszewska 14 
03-876 Warszawa 

64.305,00 zł 69.449,40 zł 89,57 

4 
Bialmed Sp. z o.o. 
ul. M. Konopnickiej 11a 
12-230 Biała Piska 

57.700,80 zł 62.316,87 zł 99,83 

 

B. nie wykluczono żadnego Wykonawcy; 

C. nie odrzucono żadnej oferty; 
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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 7 – Dostawa opasek gipsowych  

 

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

Nr oferty 2 – Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toru ń 

Cena netto: 1.900,00 zł,  cena brutto: 2.052,00 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. 


