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                                Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM 
Dział Zamówień Publicznych 

                                      Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin 
                                              Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax 466 11 13  

     
       Szczecin, dn. 21.01.2016 r. 

Znak sprawy: ZP/220/82/15 

Dotyczy: dostawy wyrobów medycznych (hemostatyków wchłanianych, opatrunków, szwów 
chirurgicznych i innych) 
 

ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE  OFERT  NAJKORZYSTNIEJSZY CH 
 
 na zadaniach nr   5,6,8,12,13,14,17,18,19,20,21,23,24,27,28,34,35,36,38,39,        
                          41,42,47,48,51. 
 
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 
Zamawiający zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu na dostawę wyrobów medycznych 
dla SPSK-2 PUM w Szczecinie dokonano rozstrzygnięcia w/w postępowania.      

 
ZADANIE NR 5 

 
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta 32:  
Aesculap Chifa Sp. z o.o 
Ul. Tysiąclecia 14,  64-300 Nowy Tomyśl 
Cena oferty brutto-    60.588,00 zł. 
Termin dostaw cząstkowych – 3 dni 
 
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  
z postępowania  wykluczono 0 wykonawców. 
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
z postępowania odrzucono 0 ofert. 
d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana oferta złożona przez wykonawcę: 
Oferta 32:  
Aesculap Chifa Sp. z o.o 
Ul. Tysiąclecia 14,  64-300 Nowy Tomyśl 
Cena oferty brutto-    60.588,00 zł. 
Termin dostaw cząstkowych – 3 dni 
Uzasadnienie wyboru –oferta była jedyna i uzyskała najkorzystniejszy bilans przyjętych kryteriów oraz 
największą ilość punktów. 
 
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz 
łączna punktacja 
 
Nr 
oferty 

Wykonawca Cena brutto 
95 % 

Termin realizacji 
dostawy 

cząstkowej- 5% 

Liczba pkt w 
kryterium cena – 

100% 
32 Aesculap Chifa Sp. z o.o. 95,00 5,00 100,00 
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ZADANIE NR 6 

 
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta 27:  
Inov8 Sp. z o.o Spółka Komandytowa 
Ul. Koński Jar 2/29,  02-785 Warszawa  
Cena oferty brutto -  77.760,00 zł. 
Termin dostaw cząstkowych – 3 dni robocze 
 
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  
z postępowania  wykluczono 0 wykonawców. 
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
z postępowania odrzucono 0 ofert. 
 
d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana oferta złożona przez wykonawcę: 
Oferta 27:  
Inov8 Sp. z o.o Spółka Komandytowa 
Ul. Koński Jar 2/29,  02-785 Warszawa  
Cena oferty brutto -  77.760,00 zł. 
Termin dostaw cząstkowych – 3 dni robocze 
 
Uzasadnienie wyboru –oferta była jedyna i uzyskała najkorzystniejszy bilans przyjętych kryteriów oraz 
największą ilość punktów. 
 
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz 
łączna punktacja 
 
Nr 
oferty 

Wykonawca Cena brutto 
95 % 

Termin realizacji 
dostawy 

cząstkowej- 5% 

Liczba pkt w 
kryterium cena – 

100% 
27 Inov8 Sp. z o.o Spółka 

Komandytowa 
95,00 5,00 

100,00 

 
 

ZADANIE NR 8 
 

a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta 21:  
Alcon Polska Sp. z o.o. 
Ul. Marynarska 15,  02-674  Warszawa  
Cena oferty brutto-      172.800,00 zł. 
Termin dostaw cząstkowych – 2 dni robocze 
 
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  
z postępowania  wykluczono 0 wykonawców. 
 
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
z postępowania odrzucono 0 ofert. 
 
d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana oferta złożona przez wykonawcę: 
Oferta 21:  
Alcon Polska Sp. z o.o. 
Ul. Marynarska 15,  02-674  Warszawa  
Cena oferty brutto-      172.800,00 zł. 
Termin dostaw cząstkowych – 2 dni robocze 
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Uzasadnienie wyboru –oferta była jedyna i uzyskała najkorzystniejszy bilans przyjętych kryteriów oraz 
największą ilość punktów. 
 
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz 
łączna punktacja 
 
Nr 
oferty 

Wykonawca Cena brutto 
95 % 

Termin realizacji 
dostawy 

cząstkowej- 5% 

Liczba pkt w 
kryterium cena – 

100% 
13 COVIDIEN POLSKA Sp. z o.o 95,00 5,00 100,00 

 
ZADANIE NR 12 

 
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta 3:  
Polmil Sp. z o.o. SKA 
Ul. Przemysłowa 8, 85-758 Bydgoszcz 
Cena oferty brutto -  5.950,00 zł. popr. 6.048,00 
Termin dostaw cząstkowych – 1 dzień roboczy 
 
Oferta 8:  
Zarys International Group   Sp. z o.o. Sp.K. 
Ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze 
Cena oferty brutto -  7.182,00 zł.  
Termin dostaw cząstkowych – 1 dzień roboczy 
 
Oferta 30:  
J. Chodacki , A. Misztal „MEDICA” Spółka Jawna  
Ul. Przemysłowa 4a,  59-300 Lubin  
Cena oferty brutto -  15.876,00 zł.  
Termin dostaw cząstkowych – 1 dzień roboczy 
 
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  
z postępowania  wykluczono 0 wykonawców. 
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
z postępowania odrzucono 0 ofert. 
d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana oferta złożona przez wykonawcę: 
Oferta 3:  
Polmil Sp. z o.o. SKA 
Ul. Przemysłowa 8, 85-758 Bydgoszcz 
Cena oferty brutto -  6.048,00 zł. 
Termin dostaw cząstkowych – 1 dzień roboczy 
Uzasadnienie wyboru –oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans przyjętych kryteriów oraz największą ilość 
punktów. 
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz 
łączna punktacja 
 
Nr 
oferty 

Wykonawca Cena brutto 
95 % 

Termin realizacji 
dostawy 

cząstkowej- 5% 

Liczba pkt w 
kryterium cena – 

100% 
3 Polmil Sp. z o.o. SKA 

 
95,00 5,00 

100,00 

8 Zarys International Group   Sp. z 
o.o. Sp.K. 

79,80 5,00 
84,80 

30 J. Chodacki , A. Misztal 
„MEDICA” Spółka Jawna  

36,10 5,00 
41,10 
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ZADANIE NR 13 
 

a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta 3:  
Polmil Sp. z o.o. SKA 
Ul. Przemysłowa 8, 85-758 Bydgoszcz 
Cena oferty brutto -  309.030,00 zł. popr. 309.031,20 zł. 
Termin dostaw cząstkowych – 1 dzień roboczy 
 
Oferta 6:  
Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. 
Ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice 
Cena oferty brutto -        383.879,52 zł. 
Termin dostaw cząstkowych – 1 dzień roboczy 
 
Oferta 8:  
Zarys International Group   Sp. z o.o. Sp.K. 
Ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze 
Cena oferty brutto -  305.303,04 zł.  
Termin dostaw cząstkowych – 1 dzień roboczy 
 
Oferta 12:  
MERCATOR MEDICAL Sp. z o.o 
Ul. Heleny Modrzejewskiej 30,  31-327 Kraków 
Cena oferty brutto -  349.762,32 zł.  
Termin dostaw cząstkowych – 1 dzień roboczy 
 
Oferta 17:  
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA  
Ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń  
Cena oferty brutto -  297.626,40 zł.  
Termin dostaw cząstkowych – 1 dzień roboczy 
 
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  
z postępowania  wykluczono 0 wykonawców. 
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
z postępowania odrzucono 0 ofert. 
 
d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana oferta złożona przez wykonawcę: 
Oferta 17:  
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA  
Ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń  
Cena oferty brutto -  297.626,40 zł.  
Termin dostaw cząstkowych – 1 dzień roboczy 
Uzasadnienie wyboru –oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans przyjętych kryteriów oraz największą ilość 
punktów. 
 
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz 
łączna punktacja 
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Nr 
oferty 

Wykonawca Cena brutto 
95 % 

Termin realizacji 
dostawy 

cząstkowej- 5% 

Liczba pkt w 
kryterium cena – 

100% 
3 Polmil Sp. z o.o. SKA 

 
91,20 5,00 

96,20 

6 Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. 
 

74,10 5,00 
79,10 

8 Zarys International Group   Sp. z 
o.o. Sp.K. 

92,15 5,00 
97,15 

12 MERCATOR MEDICAL Sp. z o.o 
 

80,75 5,00 
85,75 

17 Toruńskie Zakłady Materiałów 
Opatrunkowych SA  

95,00 5,00 
100,00 

 
 

ZADANIE NR 14 
 

a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta 17:  
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA  
Ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń  
Cena oferty brutto -  341.686,08 zł.  
Termin dostaw cząstkowych – 1 dzień roboczy 
 
Oferta 22:  
Blakpol  Sp. z o.o 
Ul. Śniadeckich 9,  42-200 Częstochowa 
Cena oferty brutto -  386.963,60 zł. popr. 386.964,00 
Termin dostaw cząstkowych – 1 dzień roboczy 
 
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  
z postępowania  wykluczono 0 wykonawców. 
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
z postępowania odrzucono 0 ofert. 
 
d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana oferta złożona przez wykonawcę: 
Oferta 17:  
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA  
Ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń  
Cena oferty brutto -  341.686,08 zł.  
Termin dostaw cząstkowych – 1 dzień roboczy 
Uzasadnienie wyboru –oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans przyjętych kryteriów oraz największą ilość 
punktów. 
 
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz 
łączna punktacja 
 
Nr 
oferty 

Wykonawca Cena brutto 
95 % 

Termin realizacji 
dostawy 

cząstkowej- 5% 

Liczba pkt w 
kryterium cena – 

100% 
17 Toruńskie Zakłady Materiałów 

Opatrunkowych SA  
95,00 5,00 

100,00 

22 Blakpol  Sp. z o.o 83,60 5,00 88,60 
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ZADANIE NR 17 
 

a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta 1:  
Mölnlycke  Heath Care Polska Sp. z o.o. 
Ul. Zwycięstwa 17 A, 15-703 Białystok 
Cena oferty brutto-      63.720,00 zł. 
Termin dostaw cząstkowych – 1 dzień roboczy 
 
Oferta 7:  
Skamex  Sp. z o.o. S.K. 
Ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź 
Cena oferty brutto-      65.584,00 zł.  popr. 64.584,00 zł. 
Termin dostaw cząstkowych – 1 dzień roboczy 
 
Oferta 16:  
3M Poland Sp. z o.o. 
Ul. Al. Katowicka 117, 05-830 Nadarzyn  
Cena oferty brutto-      57.888,00 zł. 
Termin dostaw cząstkowych – 2 dni robocze 
 
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  
z postępowania  wykluczono 0 wykonawców. 
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
z postępowania odrzucono 0 ofert. 
 
d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana oferta złożona przez wykonawcę: 
Oferta 16:  
3M Poland Sp. z o.o. 
Ul. Al. Katowicka 117, 05-830 Nadarzyn  
Cena oferty brutto-      57.888,00 zł. 
Termin dostaw cząstkowych – 2 dni robocze 
Uzasadnienie wyboru –oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans przyjętych kryteriów oraz największą ilość 
punktów. 
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz 
łączna punktacja 
 
Nr 
oferty 

Wykonawca Cena brutto 
95 % 

Termin realizacji 
dostawy 

cząstkowej- 5% 

Liczba pkt w 
kryterium cena – 

100% 
1 Mölnlycke  Heath Care Polska Sp. z 

o.o. 
86,45 5,00 

91,45 

7 Skamex  Sp. z o.o. S.K. 
 

85,50 5,00 90,00 
 

16 3M Poland Sp. z o.o. 
 

95,00 2,50 
97,50 

 
ZADANIE NR 18 

 
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta 17:  
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA  
Ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń  
Cena oferty brutto -  44.886,31 zł.  
Termin dostaw cząstkowych – 1 dzień roboczy 
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b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  
z postępowania  wykluczono 0 wykonawców. 
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
z postępowania odrzucono 0 ofert. 
 
d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana oferta złożona przez wykonawcę: 
Oferta 17:  
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA  
Ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń  
Cena oferty brutto -  44.886,31 zł.  
Termin dostaw cząstkowych – 1 dzień roboczy 
Uzasadnienie wyboru –oferta była jedyna i uzyskała najkorzystniejszy bilans przyjętych kryteriów oraz 
największą ilość punktów. 
 
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz 
łączna punktacja 
 
Nr 
oferty 

Wykonawca Cena brutto 
95 % 

Termin realizacji 
dostawy 

cząstkowej- 5% 

Liczba pkt w 
kryterium cena – 

100% 
17 Toruńskie Zakłady Materiałów 

Opatrunkowych SA  
95,00 5,00 

100,00 

 
ZADANIE NR 19 

 
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta 6:  
Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. 
Ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice 
Cena oferty brutto -  96.887,85 zł.  
Termin dostaw cząstkowych – 1 dzień roboczy 
 
Oferta 7:  
Skamex  Sp. z o.o. S.K. 
Ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź 
Cena oferty brutto -  79.852,61 zł. popr. 79.852,60  
Termin dostaw cząstkowych – 1 dzień roboczy 
 
Oferta 17:  
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA  
Ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń  
Cena oferty brutto -  76.163,33 zł.  
Termin dostaw cząstkowych – 1 dzień roboczy 
 
Oferta 23:  
Paso-Trading Sp. z o.o 
Ul. Lutomierska 48,  95-200 Pabianice  
Cena oferty brutto -  74.439,21 zł.  
Termin dostaw cząstkowych – 1 dzień roboczy 
 
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  
z postępowania  wykluczono 0 wykonawców. 
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
z postępowania odrzucono 0 ofert. 
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d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana oferta złożona przez wykonawcę: 
Oferta 23:  
Paso-Trading Sp. z o.o 
Ul. Lutomierska 48,  95-200 Pabianice  
Cena oferty brutto -  74.439,21 zł.  
Termin dostaw cząstkowych – 1 dzień roboczy 
Uzasadnienie wyboru –oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans przyjętych kryteriów oraz największą ilość 
punktów. 
 
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz 
łączna punktacja 
 
Nr 
oferty 

Wykonawca Cena brutto 
95 % 

Termin realizacji 
dostawy 

cząstkowej- 5% 

Liczba pkt w 
kryterium cena – 

100% 
6 Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. 

 
73,15 5,00 

78,15 

7 Skamex  Sp. z o.o. S.K. 
 

88,35 5,00 
92,35 

17 Toruńskie Zakłady Materiałów 
Opatrunkowych SA  

93,10 5,00 
98,10 

23 Paso-Trading Sp. z o.o 
 

95,00 5,00 
100,00 

 
ZADANIE NR 20 

 
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta 7:  
Skamex  Sp. z o.o. S.K. 
Ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź 
Cena oferty brutto -  9.317,70 zł.  
Termin dostaw cząstkowych – 1 dzień roboczy 
 
Oferta 8:  
Zarys International Group   Sp. z o.o. Sp.K. 
Ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze 
Cena oferty brutto -  5.248,04 zł.  
Termin dostaw cząstkowych – 1 dzień roboczy 
 
Oferta 9:  
Smith&Nephew Sp. z o.o. 
Ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa 
Cena oferty brutto -  5.950,80 zł.  
Termin dostaw cząstkowych – 1 dzień roboczy 
 
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  
z postępowania  wykluczono 0 wykonawców. 
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
z postępowania odrzucono 0 ofert. 
d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana oferta złożona przez wykonawcę: 
Oferta 8:  
Zarys International Group   Sp. z o.o. Sp.K. 
Ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze 
Cena oferty brutto -  5.248,04 zł.  
Termin dostaw cząstkowych – 1 dzień roboczy 
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Uzasadnienie wyboru –oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans przyjętych kryteriów oraz największą ilość 
punktów. 
 
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz 
łączna punktacja 
 
Nr 
oferty 

Wykonawca Cena brutto 
95 % 

Termin realizacji 
dostawy 

cząstkowej- 5% 

Liczba pkt w 
kryterium cena – 

100% 
7 Skamex  Sp. z o.o. S.K. 

 
53,20 5,00 

58,20 

8 Zarys International Group   Sp. z 
o.o. Sp.K. 
 

95,00 5,00 
100,00 

9 Smith&Nephew Sp. z o.o. 
 

83,60 5,00 
88,60 

 
ZADANIE NR 21 

 
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta 9:  
Smith&Nephew Sp. z o.o. 
Ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa 
Cena oferty brutto -  95.137,20 zł.  
Termin dostaw cząstkowych – 1 dzień roboczy 
 
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  
z postępowania  wykluczono 0 wykonawców. 
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
z postępowania odrzucono 0 ofert. 
 
d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana oferta złożona przez wykonawcę: 
Oferta 9:  
Smith&Nephew Sp. z o.o. 
Ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa 
Cena oferty brutto -  95.137,20 zł.  
Termin dostaw cząstkowych – 1 dzień roboczy 
Uzasadnienie wyboru –oferta był jedyna i uzyskała najkorzystniejszy bilans przyjętych kryteriów oraz 
największą ilość punktów. 
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz 
łączna punktacja 
 
Nr 
oferty 

Wykonawca Cena brutto 
95 % 

Termin realizacji 
dostawy 

cząstkowej- 5% 

Liczba pkt w 
kryterium cena – 

100% 
9 Smith&Nephew Sp. z o.o. 

 
95,00 5,00 

100,00 

 
ZADANIE NR 23 

 
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta 6:   
Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. 
Ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice 
Cena oferty brutto -  197.448,30 zł.  
Termin dostaw cząstkowych – 1 dzień roboczy 
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b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  
z postępowania  wykluczono 0 wykonawców. 
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
z postępowania odrzucono 0 ofert. 
 
d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana oferta złożona przez wykonawcę: 
Oferta 6:  
Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. 
Ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice 
Cena oferty brutto -  197.448,30 zł.  
Termin dostaw cząstkowych – 1 dzień roboczy 
Uzasadnienie wyboru –oferta był jedyna i uzyskała najkorzystniejszy bilans przyjętych kryteriów oraz 
największą ilość punktów. 
 
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz 
łączna punktacja 
 
Nr 
oferty 

Wykonawca Cena brutto 
95 % 

Termin realizacji 
dostawy 

cząstkowej- 5% 

Liczba pkt w 
kryterium cena – 

100% 
6 Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. 

 
95,00 5,00 

100,00 

 
ZADANIE NR 24 

 
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta 17:  
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA  
Ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń  
Cena oferty brutto -  146.016,00 zł.  
Termin dostaw cząstkowych – 1 dzień roboczy 
 
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  
z postępowania  wykluczono 0 wykonawców. 
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
z postępowania odrzucono 0 ofert. 
 
d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana oferta złożona przez wykonawcę: 
Oferta 17:  
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA  
Ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń  
Cena oferty brutto -  146.016,00 zł.  
Termin dostaw cząstkowych – 1 dzień roboczy 
Uzasadnienie wyboru –oferta był jedyna i uzyskała najkorzystniejszy bilans przyjętych kryteriów oraz 
największą ilość punktów. 
 
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz 
łączna punktacja 
 
Nr 
oferty 

Wykonawca Cena brutto 
95 % 

Termin realizacji 
dostawy 

cząstkowej- 5% 

Liczba pkt w 
kryterium cena – 

100% 
17 Toruńskie Zakłady Materiałów 

Opatrunkowych SA  
95,00 5,00 

100,00 
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ZADANIE NR 27 
 

a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta 6:  
Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. 
Ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice 
Cena oferty brutto -  277.149,60 zł.  
Termin dostaw cząstkowych – 1 dzień roboczy 
 
Oferta 8:  
Zarys International Group   Sp. z o.o. Sp.K. 
Ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze 
Cena oferty brutto – 280.368,00 zł.  
Termin dostaw cząstkowych – 1 dzień roboczy 
 
Oferta 12:  
MERCATOR MEDICAL Sp. z o.o 
Ul. Heleny Modrzejewskiej 30,  31-327 Kraków 
Cena oferty brutto – 326.851,20 zł.  
Termin dostaw cząstkowych – 1 dzień roboczy 
 
Oferta 17:  
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA  
Ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń  
Cena oferty brutto -  270.151,20 zł.  
Termin dostaw cząstkowych – 1 dzień roboczy 
 
Oferta 23:  
Paso-Trading Sp. z o.o 
Ul. Lutomierska 48,  95-200 Pabianice  
Cena oferty brutto -  226.022,40 zł.  
Termin dostaw cząstkowych – 1 dzień roboczy 
 
Oferta 33:  
Lohmann & Rauscher Polska Sp. z o.o 
Ul. Moniuszki 14,  95-200 Pabianice 
Cena oferty brutto -  283.759,20 zł.  
Termin dostaw cząstkowych – 1 dzień roboczy 
 
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  
z postępowania  wykluczono 1 wykonawcę: 
Oferta 33:  
Lohmann & Rauscher Polska Sp. z o.o 
Ul. Moniuszki 14,  95-200 Pabianice 
Uzasadnienie prawne: na art. 24 ust. 2 pkt. 4 Ustawy PZP w związku z nie wykazaniem, że pan 
Georg Franz Stadler (członek zarządu) nie był karany. 
Uzasadnienie merytoryczne: Wymogiem Zamawiającego było złożenie do oferty aktualnego 
zaświadczenia o niekaralności dla członków zarządu Spółki- wystawionego nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, podczas gdy termin składania ofert upłynął w 
dniu 07.12.2015 r.  Wykonawca  załączył do oferty dokument o niekaralności dla ww. osoby –
wystawiony w dniu 14.05.2015 r. Na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26. ust. 3 ustawy 
PZP- w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie do dnia 07.01.2016 r. Wykonawca nie 
dostarczył  wymaganego dokumentu. 
Uzupełnienie dokumentu nastąpiło w dniu 08.01.2016 r., tzn. 1 dzień po termine wyznaczonym 
przez zamawiającego. 
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c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
z postępowania odrzucono 2 oferty: 
 
Oferta 23:  
Paso-Trading Sp. z o.o 
Ul. Lutomierska 48,  95-200 Pabianice  
Uzasadnienie prawne: na art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy PZP, gdyż treść oferty jest niezgodna ze 
specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 
Uzasadnienie merytoryczne: Wymogiem Zamawiającego było złożenie oferty na kompresy o 
rozmiarze 10 cm x 20 cm, masa pojedynczego kompresu nie mogła być mniejsza niż 6,0 g 
Dodatkowo Zamawiający dopuścił tolerancję -10% 
W trakcie badania złożonych próbek masa pojedynczego kompresu wynosiła nie więcej niż 5,2 g 
była zatem niższa od wymaganej. Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia próbek. 
Dosłane próbki zostały przez Zamawiającego zbadane w dniu 18.01.2016 Masa żadnego kompresu 
nie przekraczała 5,2 g  
W związku z powyższym należy odrzucić Wykonawcę w zakresie zadania nr 27, gdyż 
zaoferowane wyroby nie odpowiadają wymogom specyfikacji. 
 
Oferta 33:  
Lohmann & Rauscher Polska Sp. z o.o 
Ul. Moniuszki 14,  95-200 Pabianice 
Uzasadnienie prawne: na art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy PZP, gdyż na art. 89 ust. 1 pkt. 5 Ustawy 
PZP, gdyż została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia  
Uzasadnienie merytoryczne Wykonawca Lohmann& Rauscher Polska Sp. z o.o. został wykluczony 
z postępowania. 
 
d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana oferta złożona przez wykonawcę: 
Oferta 17:  
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA  
Ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń  
Cena oferty brutto -  270.151,20 zł.  
Termin dostaw cząstkowych – 1 dzień roboczy 
Uzasadnienie wyboru –oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans przyjętych kryteriów oraz największą ilość 
punktów. 
 
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz 
łączna punktacja 
 
Nr 
oferty 

Wykonawca Cena brutto 
95 % 

Termin realizacji 
dostawy 

cząstkowej- 5% 

Liczba pkt w 
kryterium cena – 

100% 
6 Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. 

 
92,15 5,00 

97,15 

8 Zarys International Group   Sp. z 
o.o. Sp.K. 
 

91,20 5,00 
96,20 

12 MERCATOR MEDICAL Sp. z o.o 
 

78,85 5,00 
83,85 

17 Toruńskie Zakłady Materiałów 
Opatrunkowych SA  

95,00 5,00 
100,00 
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ZADANIE NR 28 

 
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta 17:  
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA  
Ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń  
Cena oferty brutto -  166.536,00 zł.  
Termin dostaw cząstkowych – 1 dzień roboczy 
 
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  
z postępowania  wykluczono 0 wykonawców. 
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
z postępowania odrzucono 0 ofert. 
 
d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana oferta złożona przez wykonawcę: 
Oferta 17:  
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA  
Ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń  
Cena oferty brutto -  166.536,00 zł.  
Termin dostaw cząstkowych – 1 dzień roboczy 
Uzasadnienie wyboru –oferta był jedyna i uzyskała najkorzystniejszy bilans przyjętych kryteriów oraz 
największą ilość punktów. 
 
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz 
łączna punktacja 
 
Nr 
oferty 

Wykonawca Cena brutto 
95 % 

Termin realizacji 
dostawy 

cząstkowej- 5% 

Liczba pkt w 
kryterium cena – 

100% 
17 Toruńskie Zakłady Materiałów 

Opatrunkowych SA  
95,00 5,00 

100,00 

 
ZADANIE NR 34 

 
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta 16:  
3M Poland Sp. z o.o. 
Ul. Al. Katowicka 117, 05-830 Nadarzyn  
Cena oferty brutto -  51.192,00 zł.  
Termin dostaw cząstkowych – 2 dni robocze 
 
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  
z postępowania  wykluczono 0 wykonawców. 
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
z postępowania odrzucono 0 ofert. 
 
d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana oferta złożona przez wykonawcę: 
Oferta 16:  
3M Poland Sp. z o.o. 
Ul. Al. Katowicka 117, 05-830 Nadarzyn  
Cena oferty brutto -  51.192,00 zł.  
Termin dostaw cząstkowych – 2 dni robocze 
Uzasadnienie wyboru –oferta był jedyna i uzyskała najkorzystniejszy bilans przyjętych kryteriów oraz 
największą ilość punktów. 
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e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz 
łączna punktacja 
 
Nr 
oferty 

Wykonawca Cena brutto 
95 % 

Termin realizacji 
dostawy 

cząstkowej- 5% 

Liczba pkt w 
kryterium cena – 

100% 
16 3M Poland Sp. z o.o. 

 
95,00 5,00 

100,00 

 
ZADANIE NR 35 

 
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta 16:  
3M Poland Sp. z o.o. 
Ul. Al. Katowicka 117, 05-830 Nadarzyn  
Cena oferty brutto -  400.464,00 zł.  
Termin dostaw cząstkowych – 2 dni robocze 
 
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  
z postępowania  wykluczono 0 wykonawców. 
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
z postępowania odrzucono 0 ofert. 
 
d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana oferta złożona przez wykonawcę: 
Oferta 16:  
3M Poland Sp. z o.o. 
Ul. Al. Katowicka 117, 05-830 Nadarzyn  
Cena oferty brutto -  400.464,00 zł.  
Termin dostaw cząstkowych – 2 dni robocze 
Uzasadnienie wyboru –oferta był jedyna i uzyskała najkorzystniejszy bilans przyjętych kryteriów oraz 
największą ilość punktów. 
 
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz 
łączna punktacja 
 
Nr 
oferty 

Wykonawca Cena brutto 
95 % 

Termin realizacji 
dostawy 

cząstkowej- 5% 

Liczba pkt w 
kryterium cena – 

100% 
16 3M Poland Sp. z o.o. 

 
95,00 5,00 

100,00 

 
 

ZADANIE NR 36 
 

a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta 16:  
3M Poland Sp. z o.o. 
Ul. Al. Katowicka 117, 05-830 Nadarzyn  
Cena oferty brutto -  340.749,72 zł.  
Termin dostaw cząstkowych – 2 dni robocze 
 
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  
z postępowania  wykluczono 0 wykonawców. 
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
z postępowania odrzucono 0 ofert. 
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d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana oferta złożona przez wykonawcę: 
Oferta 16:  
3M Poland Sp. z o.o. 
Ul. Al. Katowicka 117, 05-830 Nadarzyn  
Cena oferty brutto -  340.749,72 zł.  
Termin dostaw cząstkowych – 2 dni robocze 
Uzasadnienie wyboru –oferta był jedyna i uzyskała najkorzystniejszy bilans przyjętych kryteriów oraz 
największą ilość punktów. 
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz 
łączna punktacja 
 
Nr 
oferty 

Wykonawca Cena brutto 
95 % 

Termin realizacji 
dostawy 

cząstkowej- 5% 

Liczba pkt w 
kryterium cena – 

100% 
16 3M Poland Sp. z o.o. 

 
95,00 5,00 

100,00 

 
ZADANIE NR 38 

 
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta 7:  
Skamex  Sp. z o.o. S.K. 
Ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź 
Cena oferty brutto -  179.068,32 zł. popr. 179.068,31 zł. 
Termin dostaw cząstkowych – 1 dzień roboczy 
 
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  
z postępowania  wykluczono 0 wykonawców. 
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
z postępowania odrzucono 0 ofert. 
 
d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana oferta złożona przez wykonawcę: 
Oferta 7:  
Skamex  Sp. z o.o. S.K. 
Ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź 
Cena oferty brutto -  179.068,31 zł. 
Termin dostaw cząstkowych – 1 dzień roboczy 
Uzasadnienie wyboru –oferta był jedyna i uzyskała najkorzystniejszy bilans przyjętych kryteriów oraz 
największą ilość punktów. 
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz 
łączna punktacja 
 
Nr 
oferty 

Wykonawca Cena brutto 
95 % 

Termin realizacji 
dostawy 

cząstkowej- 5% 

Liczba pkt w 
kryterium cena – 

100% 
7 Skamex  Sp. z o.o. S.K. 

 
95,00 5,00 

100,00 

 
ZADANIE NR 39 

 
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta 5:  
Arno-Med. Sp. z o.o. 
Ul. Kolejowa 24, 55-081 Mietków 
Cena oferty brutto -  11.858,40 zł. 
Termin dostaw cząstkowych – 3 dni robocze 
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Oferta 8:  
Zarys International Group   Sp. z o.o. Sp.K. 
Ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze 
Cena oferty brutto -  11.188,80 zł. 
Termin dostaw cząstkowych – 1 dzień roboczy 
 
Oferta 26:  
MEDICUS  Sp. z o.o Spółka Komandytowo-Akcyjna 
Ul. Towarowa 23 A,  43-100 TYCHY  
Cena oferty brutto -  9.072,00 zł. 
Termin dostaw cząstkowych – 1 dzień roboczy 
 
Oferta 28:  
Promedica Toruń Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 
Ul. Grudziądzka 159A,  87-100 Toruń  
Cena oferty brutto -  9.061,20 zł. 
Termin dostaw cząstkowych – 1 dzień roboczy 
 
Oferta 29:  
COVIMED Sp. z o.o.  
Ul. Przelot 10,  04-622 Warszawa  
Cena oferty brutto -  13.532,40 zł. 
Termin dostaw cząstkowych – 2 dni robocze 
 
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  
z postępowania  wykluczono 0 wykonawców. 
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
z postępowania odrzucono 0 ofert. 
 
d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana oferta złożona przez wykonawcę: 
Oferta 28:  
Promedica Toruń Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 
Ul. Grudziądzka 159A,  87-100 Toruń  
Cena oferty brutto -  9.061,20 zł. 
Termin dostaw cząstkowych – 1 dzień roboczy 
Uzasadnienie wyboru –oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans przyjętych kryteriów oraz największą ilość 
punktów. 
 
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz 
łączna punktacja 
 
Nr 
oferty 

Wykonawca Cena brutto 
95 % 

Termin realizacji 
dostawy 

cząstkowej- 5% 

Liczba pkt w 
kryterium cena – 

100% 
5 Arno-Med. Sp. z o.o. 72,20 1,65 73,85 
8 Zarys International Group   Sp. z 

o.o. Sp.K. 
76,95 5,00 

81,95 

26 MEDICUS  Sp. z o.o Spółka 
Komandytowo-Akcyjna 

94,95 5,00 
99,95 

28 Promedica Toruń Sp. z o.o. Spółka 
Komandytowa 

95,00 5,00 
100,00 

29 COVIMED Sp. z o.o.  
 

63,65 2,50 
66,15 
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ZADANIE NR 41 
 

a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta 6:  
Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. 
Ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice 
Cena oferty brutto -  196.563,92 zł. 
Termin dostaw cząstkowych – 1 dzień roboczy 
 
Oferta 9:  
Smith&Nephew Sp. z o.o. 
Ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa 
Cena oferty brutto -  187.718,40 zł. 
Termin dostaw cząstkowych – 1 dzień roboczy 
 
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  
z postępowania  wykluczono 0 wykonawców. 
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
z postępowania odrzucono 0 ofert. 
 
d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana oferta złożona przez wykonawcę: 
Oferta 9:  
Smith&Nephew Sp. z o.o. 
Ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa 
Cena oferty brutto -  187.718,40 zł. 
Termin dostaw cząstkowych – 1 dzień roboczy 
Uzasadnienie wyboru –oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans przyjętych kryteriów oraz największą ilość 
punktów. 
 
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz 
łączna punktacja 
 
Nr 
oferty 

Wykonawca Cena brutto 
95 % 

Termin realizacji 
dostawy 

cząstkowej- 5% 

Liczba pkt w 
kryterium cena – 

100% 
6 Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. 

 
90,25 5,00 

95,25 

9 Smith&Nephew Sp. z o.o. 
 

95,00 5,00 
100,00 

 
ZADANIE NR 42 

 
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta 6:  
Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. 
Ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice 
Cena oferty brutto -  126.759,60 zł. 
Termin dostaw cząstkowych – 1 dzień roboczy 
 
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  
z postępowania  wykluczono 0 wykonawców. 
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
z postępowania odrzucono 0 ofert. 
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d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana oferta złożona przez wykonawcę: 
Oferta 6:  
Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. 
Ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice 
Cena oferty brutto -  126.759,60 zł. 
Termin dostaw cząstkowych – 1 dzień roboczy 
Uzasadnienie wyboru –oferta była jedyna i uzyskała najkorzystniejszy bilans przyjętych kryteriów oraz 
największą ilość punktów. 
 
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz 
łączna punktacja 
 
Nr 
oferty 

Wykonawca Cena brutto 
95 % 

Termin realizacji 
dostawy 

cząstkowej- 5% 

Liczba pkt w 
kryterium cena – 

100% 
6 Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. 

 
95,00 5,00 

100,00 

 
ZADANIE NR 47 

 
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta 14:  
Przedsiębiorstwo YAVO  Sp. z o.o 
Ul. Bawełniana 17,  97-400 Bełchatów 
Cena oferty brutto -  2.339,02 zł. 
Termin dostaw cząstkowych – 4 dni roboczych 
Oferta 15:  
MDT  Sp. z o.o 
Ul. Skośna 12A,  30-383 Kraków 
Cena oferty brutto -  3.732,48 zł. 
Termin dostaw cząstkowych – 2 dni robocze 
 
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  
z postępowania  wykluczono 0 wykonawców. 
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
z postępowania odrzucono 0 ofert. 
 
d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana oferta złożona przez wykonawcę: 
Oferta 14:  
Przedsiębiorstwo YAVO  Sp. z o.o 
Ul. Bawełniana 17,  97-400 Bełchatów 
Cena oferty brutto -  2.339,02 zł. 
Termin dostaw cząstkowych – 4 dni roboczych 
Uzasadnienie wyboru –oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans przyjętych kryteriów oraz największą ilość 
punktów. 
 
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz 
łączna punktacja 
 
Nr 
oferty 

Wykonawca Cena brutto 
95 % 

Termin realizacji 
dostawy 

cząstkowej- 5% 

Liczba pkt w 
kryterium cena – 

100% 
14 Przedsiębiorstwo YAVO  Sp. z o.o 

 
95,00 2,50 

97,50 

15 MDT  Sp. z o.o 
 

59,85 5,00 
64,85 
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ZADANIE NR 48 
 

a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta 4:  
Surg-Tech s.c. K. Leki, P. Kucharski 
Ul. Lwa 19/39 , 61-244 Poznań 
Cena oferty brutto -  61.259,33 zł. popr. 61.259,34 zł. 
Termin dostaw cząstkowych – 5 dni roboczych 
 
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  
z postępowania  wykluczono 0 wykonawców. 
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
z postępowania odrzucono 0 ofert. 
 
d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana oferta złożona przez wykonawcę: 
Oferta 4:  
Surg-Tech s.c. K. Leki, P. Kucharski 
Ul. Lwa 19/39 , 61-244 Poznań 
Cena oferty brutto -  61.259,34 zł. 
Termin dostaw cząstkowych – 5 dni roboczych 
Uzasadnienie wyboru –oferta była jedyna i uzyskała najkorzystniejszy bilans przyjętych kryteriów oraz 
największą ilość punktów. 
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz 
łączna punktacja 
 
Nr 
oferty 

Wykonawca Cena brutto 
95 % 

Termin realizacji 
dostawy 

cząstkowej- 5% 

Liczba pkt w 
kryterium cena – 

100% 
6 Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. 

 
95,00 5,00 

100,00 

 
ZADANIE NR 51 

 
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta 14:  
Przedsiębiorstwo YAVO  Sp. z o.o 
Ul. Bawełniana 17,  97-400 Bełchatów 
Cena oferty brutto -  68.907,02 zł. 
Termin dostaw cząstkowych – 4 dni roboczych 
 
Oferta 32:  
Aesculap Chifa Sp. z o.o 
Ul. Tysiąclecia 14,  64-300 Nowy Tomyśl 
Cena oferty brutto -  78.056,59 zł. 
Termin dostaw cząstkowych – 3 dni robocze 
 
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  
z postępowania  wykluczono 0 wykonawców. 
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
z postępowania odrzucono 0 ofert. 
d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana oferta złożona przez wykonawcę: 
Oferta 14:  
Przedsiębiorstwo YAVO  Sp. z o.o 
Ul. Bawełniana 17,  97-400 Bełchatów 
Cena oferty brutto -  68.907,02 zł. 
Termin dostaw cząstkowych – 4 dni roboczych 
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Uzasadnienie wyboru –oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans przyjętych kryteriów oraz największą ilość 
punktów. 
 
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz 
łączna punktacja 
 
Nr 
oferty 

Wykonawca Cena brutto 
95 % 

Termin realizacji 
dostawy 

cząstkowej- 5% 

Liczba pkt w 
kryterium cena – 

100% 

14 Przedsiębiorstwo YAVO  Sp. z o.o 
 

95,00 3,75 
98,75 

32 Aesculap Chifa Sp. z o.o 
 

83,60 5,00 
88,60 

 
 

Zamawiający informuje, że umowy z wybranymi Wykonawcami zostaną  zawarte  po dniu  
01.02.2016 r.  
 
Informację otrzymują Wykonawcy, którzy złożyli oferty. Informacja o wyborze ofert 
najkorzystniejszych została również zamieszczona na stronie internetowej SPSK Nr 2 PUM oraz 
na tablicy ogłoszeń.       

 
 
 
   Z poważaniem 
 
 
 
 
  Dyrektor SPSK-2  


