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Głubczyce, 12.08.2014r. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

 

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

medycznego jednorazowego u żytku dla SP ZOZ w Głubczycach – PN / 6 / VII / 14. 

 

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

2013r. poz. 907 z późn. zm.), dalej PZP, Zamawiający - SP ZOZ w Głubczycach informuje, że w prowadzonym 

postępowaniu: 

 

Pakiet nr 1 – Dostawa strzykawek, igieł i przyrz ądów jednorazowego u żytku   

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

Nr oferty 10 –  Bialmed Sp. z o.o.   ul. M. Konopnickiej 11a   12 -230 Biała Piska 

Cena brutto: 68.738,11 zł,  cena netto: 63.646,39 zł. 

 

Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta została uznana za ważną i uzyskała 100 pkt w kryterium cena 100%. 

 

Na pakiet nr 1 złożono również ważną ofertę: 

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

Ilość pkt wg 
kryterium 

„cena” 

11 

Centrum Zaopatrzenia Medycznego 
„CEZAL” S.A. - Wrocław 
ul. Widna 4 
50-543 Wrocław 

68.356,69 zł 73.825,25 zł 93,10 

 

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 podstawowego sprz ętu medycznego jednorazowego u żytku 

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

Nr oferty 11 –  Centrum Zaopatrzenia Medycznego „CEZAL” S.A. – Wroc ław   ul. Widna 4   50-543 Wrocław  

Cena brutto: 15.985,04 zł,  cena netto: 14.785,84 zł. 

 

Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta została uznana za ważną i 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 ważną ofertę: 

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

Ilość pkt wg 
kryterium 

„cena” 

10 
Bialmed Sp. z o.o. 
ul. M. Konopnickiej 11a 
12-230 Biała Piska 

17.736,09 zł 19.171,07 zł 83,38 

 

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 3  – Dostawa r ękawic jednorazowego u żytku  

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

Nr oferty 4 –  MERCATOR MEDICAL S.A.   ul. H. Modrzejewskiej 30   31-327 Kraków 

Cena brutto: 37.964,07 zł,  cena netto: 35.125,25 zł. 

 

Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta została uznana za ważną i 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” 

9 

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

38.362,35 zł 41.431,34 zł 91,63 

 

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 odczynników i błony do posiad anej przez zamawiaj ącego wywoływarki Kodak 

MIMR 

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

Nr oferty 8 –  SKAMEX Sp. z o.o. S.K.A.   ul. Cz ęstochowska 38/52   93-121 Łód ź 

Cena brutto: 28.049,76 zł,  cena netto: 25.972,00 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; 
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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 1a PZP oraz przesłaniem niniejszego zawiadomienia w sposób określony w art. 27 

ust. 2 PZP.  

 

Pakiet nr 5  – Dostawa sprz ętu medycznego jednorazowego u żytku 

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

Nr oferty 6 –  Przedsi ębiorstwo Wielobran żowe „Integrgos” Sp. z o.o.   ul. Legionów 59a   43-3 00 Bielsko-

Biała  

Cena brutto: 21.073,12 zł,  cena netto: 17.766,20 zł. 

 

Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta została uznana za ważną i uzyskała 100 pkt w kryterium cena 100%. 

 

Na pakiet nr 5 złożono również ważne oferty: 

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

Ilość pkt wg 
kryterium 

„cena” 

9 
Górnośląska Centrala Zaopatrzenia 
Medycznego „ZARYS” Sp. z o.o. 
ul. Pod Borem 18 
41-808 Zabrze 

18.523,33 zł 21.965,71 zł 95,93 

10 
Bialmed Sp. z o.o. 
ul. M. Konopnickiej 11a 
12-230 Biała Piska 

18.514,70 zł 21.830,41 zł 96,53 

11 
Centrum Zaopatrzenia Medycznego 
„CEZAL” S.A. - Wrocław 
ul. Widna 4 
50-543 Wrocław 

18.346,01 zł 21.746,99 zł 96,90 

 

B. nie wykluczono żadnego Wykonawcy; 

C. odrzucono ofert ę nr 1 oraz 12 Wykonawcy Bafarm Sp. z o.o.   ul. Ko ściuszki 27a   43-100 Tychy 

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia: Wykonawca złożył dwie identyczne oferty w przedmiotowym postępowaniu.  

Uzasadnienie prawne odrzucenia: art. 89 ust. 1 pkt 1 w związku z art.. 82 ust. 1 Ustawy PZP.  

D. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie określonym w art. 94 ust. 

1 pkt. 2 z zastrzeżeniem art. 183 Pzp. 

 

Pakiet nr 6  – Dostawa podstawowego sprz ętu medycznego jednorazowego u żytku  

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

Nr oferty 3 –  Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa Mieczysław Kr uszelnicki    

ul. Chorwacka 45   51-107 Wrocław 

Cena brutto: 9.632,30 zł,  cena netto: 8.918,80 zł. 
 

Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta została uznana za ważną i uzyskała 100 pkt w kryterium cena 100%. 
 

Na pakiet nr 6 złożono również ważne oferty: 

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

Ilość pkt wg 
kryterium 

„cena” 

7 
Ultra-med Sp. z o.o. 
ul. J. Kossaka 49 
20-358 Lublin 

20.024,30 zł 21.683,36 zł 44,42 

9 
Górnośląska Centrala Zaopatrzenia 
Medycznego „ZARYS” Sp. z o.o. 
ul. Pod Borem 18 
41-808 Zabrze 

17.313,00 zł 18.966,17 zł 50,78 
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11 
Centrum Zaopatrzenia Medycznego 
„CEZAL” S.A. - Wrocław 
ul. Widna 4 
50-543 Wrocław 

11.893,20 zł 13.077,79 zł 73,65 

 

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 7  – Dostawa podstawowego sprz ętu medycznego jednorazowego u żytku 

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

Nr oferty 2 –  EKOMED Sp. z o.o.   ul. Łotewska 17/01   03-918 Wars zawa 

Cena brutto: 14.796,00 zł,  cena netto: 13.700,00 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 8 – Dostawa drobnego sprz ętu medycznego jednorazowego u żytku   

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

Nr oferty 9 –  Górno śląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego ZARYS Sp. z o. o.    

ul. Pod Borem 18   41-808 Zabrze 

Cena brutto: 9.060,39 zł,  cena netto: 8.389,25 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 9 – Dostawa sprz ętu jednorazowego u żytku   

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

Nr oferty 9 –  Górno śląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego ZARYS Sp. z o. o.    

ul. Pod Borem 18   41-808 Zabrze 

Cena brutto: 4.990,57 zł,  cena netto: 4.620,90 zł. 
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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 10 – Dostawa papierów, elektrod i drobnego  sprz ętu medycznego  

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

Nr oferty 5 –  SORIMEX Sp. z o.o. Sp. K.   ul. Równinna 25   87-100 T oruń 

Cena brutto: 16.811,19 zł,  cena netto: 15.565,92 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 11 – Dostawa drobnego sprz ętu medycznego jednorazowego u żytku   

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

Nr oferty 10 –  Bialmed Sp. z o.o.   ul. M. Konopnickiej 11a   12 -230 Biała Piska 

Cena brutto: 6.293,59 zł,  cena netto: 5.827,40 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. 


