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Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 

PUM w Szczecinie 

Dział Zamówień Publicznych 

Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin 

Tel. 91 466 10 86 do 88 fax. 91 466 11 13 

ZP/220/09/15                                Szczecin, dnia 20.05.2015r 

 

w sprawie: przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa wyrobów medycznych 

jednorazowego użytku do wykonywania procedur medycznych w Kardiochirurgii, Kardiologii, Radiologii, 

Chirurgii Naczyniowej, Ginekologii, Położnictwie oraz Endoskopii  

 

 

ZAWIADOMIENIE  O  ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający (dalej 

„PZP”) zawiadamia, że dokonano rozstrzygnięcia w/w postępowania w zakresie zadań 1,2,4-8,10-18 

Zadanie 1 

a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 

Oferta nr 4 – Agencja Naukowo – Techniczna Symico Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 54A/2 53-333 

Wrocław  

Oferta nr 14 – Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa   

b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  
z postępowania  wykluczono 0 wykonawców 

c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
w postępowaniu odrzucono 0 ofert 

d) spośród ofert nie podlegających odrzuceniu za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona przez 

wykonawcę: 

Oferta nr 14 – Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa   

 

Cena oferty brutto: 246657,60 zł. Termin dostawy zamówień cząstkowych – 1 dzień. 

Uzasadnienie wyboru – najkorzystniejsza oferta pod względem kryteriów przyjętych do oceny ofert. Oferta 

uzyskała największą ilość punktów. 

e) streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz łączna punktacja  

Wykonawca 

Liczba pkt w 

kryterium 

cena – 95% 

Termin 

dostawy 

zamówień 

cząstkowych – 

5% 

SUMA 

Oferta nr 4 – Agencja Naukowo – Techniczna Symico 

Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 54A/2 53-333 

Wrocław  

 

95 2 97 

Oferta nr 14 – Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. 

Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa   

 

94,31 5 99,51 

Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta po dniu 30.05.2015r. 

 

             Zadanie 2 

a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 

Oferta nr 4 – Agencja Naukowo – Techniczna Symico Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 54A/2 53-333 

Wrocław  

oferta nr 15 - Eurosets S.R.L Strada Statale 12M. 143 41036 Medolla    

b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  
z postępowania  wykluczono 0 wykonawców 

c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
w postępowaniu odrzucono 0 ofert 

d) spośród ofert nie podlegających odrzuceniu za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona przez 

wykonawcę: 

oferta nr 15 - Eurosets S.R.L Strada Statale 12M. 143 41036 Medolla    

 

Cena oferty brutto: 1134,00 zł. Termin dostawy zamówień cząstkowych – 2 dni. (Zamawiający zgodnie z 

art. 91 ust 3a PZP doliczył do przedstawionej ceny netto podatek od towarów i usług, które ma obowiązek 

zapłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami) 
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Uzasadnienie wyboru – najkorzystniejsza oferta pod względem kryteriów przyjętych do oceny ofert. Oferta 

uzyskała największą ilość punktów. 

e) streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz łączna punktacja  

Wykonawca 

Liczba pkt w 

kryterium 

cena – 95% 

Termin 

dostawy 

zamówień 

cząstkowych – 

5% 

SUMA 

Oferta nr 4 – Agencja Naukowo – Techniczna Symico 

Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 54A/2 53-333 

Wrocław  

 

55,41 5 60,41 

oferta nr 15 - Eurosets S.R.L Strada Statale 12M. 143 

41036 Medolla    

 

95 5 100 

Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta po dniu 30.05.2015r. 

 

Zadanie 4 

a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 

oferta nr 7 - Sorin Group Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 21, 02-676 Warszawa    

oferta nr 14 - Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa   

oferta nr 15 - Eurosets S.R.L Strada Statale 12M. 143 41036 Medolla    

b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  

z postępowania  wykluczono 0 wykonawców 

c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 

w postępowaniu odrzucono 0 ofert 

d) spośród ofert nie podlegających odrzuceniu za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona przez 

wykonawcę: 

oferta nr 7 - Sorin Group Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 21, 02-676 Warszawa    

 

Cena oferty brutto: 21060,00 zł. Termin dostawy zamówień cząstkowych – 5 dni. 

Uzasadnienie wyboru – najkorzystniejsza oferta pod względem kryteriów przyjętych do oceny ofert. Oferta 

uzyskała największą ilość punktów. 

e) streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz łączna punktacja  

Wykonawca 

Liczba pkt w 

kryterium 

cena – 95% 

Termin 

dostawy 

zamówień 

cząstkowych – 

5% 

SUMA 

oferta nr 7 - Sorin Group Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 

21, 02-676 Warszawa    

 

95 2 97 

oferta nr 14 - Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. 

Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa   

 

54,88 5 59,88 

oferta nr 15 - Eurosets S.R.L Strada Statale 12M. 143 

41036 Medolla    

 

86,05 5 91,05 

Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta po dniu 30.05.2015r. 

 

Zadanie 5 

a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 

oferta nr 6 - St. Jude Medical Sp. z o.o.  ul. Broniewskiego 3 01-785 Warszawa    

oferta nr 7 - Sorin Group Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 21, 02-676 Warszawa    

oferta nr 14 - Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa   

b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  
z postępowania  wykluczono 0 wykonawców 

c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
w postępowaniu odrzucono 0 ofert 

d) spośród ofert nie podlegających odrzuceniu za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona przez 

wykonawcę: 

oferta nr 7 - Sorin Group Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 21, 02-676 Warszawa    
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Cena oferty brutto: 164160,00 zł. Termin dostawy zamówień cząstkowych – 2 dni. 

Uzasadnienie wyboru – najkorzystniejsza oferta pod względem kryteriów przyjętych do oceny ofert. Oferta 

uzyskała największą ilość punktów. 

e) streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz łączna punktacja  

Wykonawca 

Liczba pkt w 

kryterium 

cena – 95% 

Termin 

dostawy 

zamówień 

cząstkowych – 

5% 

SUMA 

oferta nr 6 - St. Jude Medical Sp. z o.o.  ul. 

Broniewskiego 3 01-785 Warszawa    

 

95 2,5 97,5 

oferta nr 7 - Sorin Group Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 

21, 02-676 Warszawa    

 

94,87 5 99,87 

oferta nr 14 - Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. 

Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa   

 

84,23 5 89,23 

Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta po dniu 30.05.2015r. 

 

Zadanie 6 

a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 

Oferta nr 4 - Agencja Naukowo – Techniczna Symico Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 54A/2 53-333 

Wrocław  

oferta nr 7 - Sorin Group Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 21, 02-676 Warszawa    

oferta nr 8 - Maquet Polska Sp. z o.o. ul. Osmańska 14 02-823 Warszawa  

oferta nr 13 - Edwards Lifesciences Poland Sp. z o.o. Al.. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa  

oferta nr 14 - Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa   

 

b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  
z postępowania  wykluczono 0 wykonawców 

c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
w postępowaniu odrzucono 0 ofert 

d) spośród ofert nie podlegających odrzuceniu za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona przez 

wykonawcę: 

Oferta nr 4 - Agencja Naukowo – Techniczna Symico Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 54A/2 53-333 

Wrocław  

 

Cena oferty brutto: 18057,60 zł. Termin dostawy zamówień cząstkowych – 2 dni. 

Uzasadnienie wyboru – najkorzystniejsza oferta pod względem kryteriów przyjętych do oceny ofert. Oferta 

uzyskała największą ilość punktów. 

e) streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz łączna punktacja  

Wykonawca 

Liczba pkt w 

kryterium 

cena – 95% 

Termin 

dostawy 

zamówień 

cząstkowych – 

5% 

SUMA 

Oferta nr 4 - Agencja Naukowo – Techniczna Symico 

Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 54A/2 53-333 

Wrocław  

 

95 5 100 

oferta nr 7 - Sorin Group Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 

21, 02-676 Warszawa    

 

79,42 2 81,42 

oferta nr 8 - Maquet Polska Sp. z o.o. ul. Osmańska 14 

02-823 Warszawa  

 

72,2 2,5 74,7 

oferta nr 13 - Edwards Lifesciences Poland Sp. z o.o. 

Al.. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa  

 

74,92 5 79,92 

oferta nr 14 - Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. 36,1 5 41,1 
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Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa   

 

Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta po dniu 30.05.2015r. 

Zadanie 7 

a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 

Oferta nr 4 - Agencja Naukowo – Techniczna Symico Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 54A/2 53-333 

Wrocław  

b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  
z postępowania  wykluczono 0 wykonawców 

c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
w postępowaniu odrzucono 0 ofert 

d) spośród ofert nie podlegających odrzuceniu za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona przez 

wykonawcę: 

Oferta nr 4 - Agencja Naukowo – Techniczna Symico Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 54A/2 53-333 

Wrocław  

 

Cena oferty brutto: 21600,00 zł. Termin dostawy zamówień cząstkowych – 2 dni. 

Uzasadnienie wyboru – najkorzystniejsza oferta pod względem kryteriów przyjętych do oceny ofert. Oferta 

uzyskała największą ilość punktów. 

e) streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz łączna punktacja  

Wykonawca 

Liczba pkt w 

kryterium 

cena – 95% 

Termin 

dostawy 

zamówień 

cząstkowych – 

5% 

SUMA 

Oferta nr 4 - Agencja Naukowo – Techniczna Symico 

Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 54A/2 53-333 

Wrocław  

 

95 5 100 

Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta po dniu 30.05.2015r. 

 

 

Zadanie 8 

a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 

oferta nr 5 - Alfa-med. Mirosław Borecki ul. Wojciechowskiego 48 71-476 Szczecin  

b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  
z postępowania  wykluczono 0 wykonawców 

c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
w postępowaniu odrzucono 0 ofert 

d) spośród ofert nie podlegających odrzuceniu za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona przez 

wykonawcę: 

oferta nr 5 - Alfa-med. Mirosław Borecki ul. Wojciechowskiego 48 71-476 Szczecin  

 

Cena oferty brutto: 12285,00 zł. Termin dostawy zamówień cząstkowych – 5 dni. 

Uzasadnienie wyboru – najkorzystniejsza oferta pod względem kryteriów przyjętych do oceny ofert. Oferta 

uzyskała największą ilość punktów. 

e) streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz łączna punktacja 

Wykonawca 

Liczba pkt w 

kryterium 

cena – 95% 

Termin 

dostawy 

zamówień 

cząstkowych – 

5% 

SUMA 

oferta nr 5 - Alfa-med. Mirosław Borecki ul. 

Wojciechowskiego 48 71-476 Szczecin  

 

95 5 100 

Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta po dniu 30.05.2015r. 

 

Zadanie 10 

a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 

oferta nr 9 - Hammermed Sp. z o.o. Sp. K.A. ul. Kopcińskiego 73/75 90-033 Łódź  

b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  
z postępowania  wykluczono 0 wykonawców 
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c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 

w postępowaniu odrzucono 0 ofert 

d) spośród ofert nie podlegających odrzuceniu za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona przez 

wykonawcę: 

oferta nr 9 - Hammermed Sp. z o.o. Sp. K.A. ul. Kopcińskiego 73/75 90-033 Łódź  

 

Cena oferty brutto: 142560,00 zł. Termin dostawy zamówień cząstkowych – 5 dni. 

Uzasadnienie wyboru – najkorzystniejsza oferta pod względem kryteriów przyjętych do oceny ofert. Oferta 

uzyskała największą ilość punktów. 

e) streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz łączna punktacja  

Wykonawca 

Liczba pkt w 

kryterium 

cena – 95% 

Termin 

dostawy 

zamówień 

cząstkowych – 

5% 

SUMA 

oferta nr 9 - Hammermed Sp. z o.o. Sp. K.A. ul. 

Kopcińskiego 73/75 90-033 Łódź  

 

95 5 100 

Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta po dniu 30.05.2015r. 

 

Zadanie 11 

a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 

oferta nr 10 - Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa  

b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  
z postępowania  wykluczono 0 wykonawców 

c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
w postępowaniu odrzucono 0 ofert 

d) spośród ofert nie podlegających odrzuceniu za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona przez 

wykonawcę: 

oferta nr 10 - Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa  

 

Cena oferty brutto: 17236,80 zł. Termin dostawy zamówień cząstkowych – 1 dzień. 

Uzasadnienie wyboru – najkorzystniejsza oferta pod względem kryteriów przyjętych do oceny ofert. Oferta 

uzyskała największą ilość punktów. 

e) streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz łączna punktacja 

Wykonawca 

Liczba pkt w 

kryterium 

cena – 95% 

Termin 

dostawy 

zamówień 

cząstkowych – 

5% 

SUMA 

oferta nr 10 - Baxter Polska Sp. z o.o. ul. 

Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa  

 

95 5 100 

Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta po dniu 30.05.2015r. 

 

Zadanie 12 

a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 

Oferta nr 11 – MEDEN-INMED Sp. z o.o. ul. Wendów 2 75-847 Koszalin 

b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  

z postępowania  wykluczono 0 wykonawców 

c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
w postępowaniu odrzucono 0 ofert 

d) spośród ofert nie podlegających odrzuceniu za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona przez 

wykonawcę: 

Oferta nr 11 – MEDEN-INMED Sp. z o.o. ul. Wendów 2 75-847 Koszalin 

 

Cena oferty brutto: 32355,94 zł. Termin dostawy zamówień cząstkowych – 15 dni roboczych. 

Uzasadnienie wyboru – najkorzystniejsza oferta pod względem kryteriów przyjętych do oceny ofert. Oferta 

uzyskała największą ilość punktów. 

e) streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz łączna punktacja  

Wykonawca 
Liczba pkt w 

kryterium 

Termin 

dostawy 
SUMA 
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cena – 95% zamówień 

cząstkowych – 

5% 

oferta nr 11 - MEDEN-INMED Sp. z o.o. ul. Wendów 2 

75-847 Koszalin 

 

95 5 100 

Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta po dniu 30.05.2015r. 

Zadanie 13 

a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 

Oferta nr 1 - Boston Scientific Polska Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 80 00-175 Warszawa    

 

b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  
z postępowania  wykluczono 0 wykonawców 

c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
w postępowaniu odrzucono 0 ofert 

d) spośród ofert nie podlegających odrzuceniu za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona przez 

wykonawcę: 

Oferta nr 1 - Boston Scientific Polska Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 80 00-175 Warszawa    

 

Cena oferty brutto: 12960,00 zł. Termin dostawy zamówień cząstkowych – 1 dzień. 

Uzasadnienie wyboru – najkorzystniejsza oferta pod względem kryteriów przyjętych do oceny ofert. Oferta 

uzyskała największą ilość punktów. 

e) streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz łączna punktacja 

Wykonawca 

Liczba pkt w 

kryterium 

cena – 95% 

Termin 

dostawy 

zamówień 

cząstkowych – 

5% 

SUMA 

Oferta nr 1 - Boston Scientific Polska Sp. z o.o. Al. Jana 

Pawła II 80 00-175 Warszawa    

 

95 5 100 

Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta po dniu 30.05.2015r. 

Zadanie 14 

a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 

oferta nr 9 - Hammermed Sp. z o.o. Sp. K.A. ul. Kopcińskiego 73/75 90-033 Łódź  

 

b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  
z postępowania  wykluczono 0 wykonawców 

c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 

w postępowaniu odrzucono 0 ofert 

d) spośród ofert nie podlegających odrzuceniu za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona przez 

wykonawcę: 

oferta nr 9 - Hammermed Sp. z o.o. Sp. K.A. ul. Kopcińskiego 73/75 90-033 Łódź  

 

Cena oferty brutto: 194562,00 zł. Termin dostawy zamówień cząstkowych – 5 dni. 

Uzasadnienie wyboru – najkorzystniejsza oferta pod względem kryteriów przyjętych do oceny ofert. Oferta 

uzyskała największą ilość punktów. 

e) streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz łączna punktacja  

Wykonawca 

Liczba pkt w 

kryterium 

cena – 95% 

Termin 

dostawy 

zamówień 

cząstkowych – 

5% 

SUMA 

oferta nr 9 - Hammermed Sp. z o.o. Sp. K.A. ul. 

Kopcińskiego 73/75 90-033 Łódź  

 

95 5 100 

Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta po dniu 30.05.2015r. 

Zadanie 15 

a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 

Oferta nr 4 - Agencja Naukowo – Techniczna Symico Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 54A/2 53-333 

Wrocław  
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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: 
w postępowaniu odrzucono 0 ofert 

d) spośród ofert nie podlegających odrzuceniu za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona przez 

wykonawcę: 

Oferta nr 4 - Agencja Naukowo – Techniczna Symico Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 54A/2 53-333 

Wrocław  

 

Cena oferty brutto: 20520,00 zł. Termin dostawy zamówień cząstkowych – 2 dni. 

Uzasadnienie wyboru – najkorzystniejsza oferta pod względem kryteriów przyjętych do oceny ofert. Oferta 

uzyskała największą ilość punktów. 

e) streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz łączna punktacja  

Wykonawca 

Liczba pkt w 

kryterium 

cena – 95% 

Termin 

dostawy 

zamówień 

cząstkowych – 

5% 

SUMA 

Oferta nr 4 - Agencja Naukowo – Techniczna Symico 

Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 54A/2 53-333 

Wrocław  

 

95 5 100 

Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta po dniu 30.05.2015r. 

Zadanie 16 

a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 

Oferta nr 2 – ProCardia Medical Sp.  z o.o.  ul. Pileckiego 63 02-781 Warszawa  

 

b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  
z postępowania  wykluczono 0 wykonawców 

c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
w postępowaniu odrzucono 0 ofert 

d) spośród ofert nie podlegających odrzuceniu za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona przez 

wykonawcę: 

Oferta nr 2 – ProCardia Medical Sp.  z o.o.  ul. Pileckiego 63 02-781 Warszawa  

 

Cena oferty brutto: 583200,00,00 zł. Termin dostawy zamówień cząstkowych – 5 dni. 

Uzasadnienie wyboru – najkorzystniejsza oferta pod względem kryteriów przyjętych do oceny ofert. Oferta 

uzyskała największą ilość punktów. 

e) streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz łączna punktacja 

Wykonawca 

Liczba pkt w 

kryterium 

cena – 95% 

Termin 

dostawy 

zamówień 

cząstkowych – 

5% 

SUMA 

Oferta nr 2 – ProCardia Medical Sp.  z o.o.  ul. 

Pileckiego 63 02-781 Warszawa  

 

95 5 100 

f) rozstrzygnięcie postępowania: 

 

Postępowanie na zadaniu 16 zostało unieważnione. 

 

Uzasadnienie faktyczne: cena najkorzystniejszej oferty złożonej na zadaniu 16 przekracza kwotę, którą 

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia na  tym zadaniu. 

Najkorzystniejsza oferta została złożona na wartość 583200,00 zł brutto. Zamawiający zamierzał przeznaczyć na 

sfinansowanie zadania 16 kwotę w wysokości 518400,00 zł brutto. 

 

Uzasadnienie prawne: postępowanie na zadaniu 16 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4  

PZP ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia na zadaniu 16 

 

Zadanie 17 

a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
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Oferta nr 3 - PMS Medical Sp. z o.o. Sp. K.  ul. Zwyciężców 28 lok 29 03-938 Warszawa 

 

b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  
z postępowania  wykluczono 0 wykonawców 

c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
w postępowaniu odrzucono 0 ofert 

d) spośród ofert nie podlegających odrzuceniu za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona przez 

wykonawcę: 

Oferta nr 3 - PMS Medical Sp. z o.o. Sp. K.  ul. Zwyciężców 28 lok 29 03-938 Warszawa 

 

Cena oferty brutto: 214369,20 zł. Termin dostawy zamówień cząstkowych – 5 dni. 

Uzasadnienie wyboru – najkorzystniejsza oferta pod względem kryteriów przyjętych do oceny ofert. Oferta 

uzyskała największą ilość punktów. 

e) streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz łączna punktacja 

Wykonawca 

Liczba pkt w 

kryterium 

cena – 95% 

Termin 

dostawy 

zamówień 

cząstkowych – 

5% 

SUMA 

Oferta nr 3 - PMS Medical Sp. z o.o. Sp. K.  ul. 

Zwyciężców 28 lok 29 03-938 Warszawa 

 

95 5 100 

Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta po dniu 30.05.2015r. 

Zadanie 18 

a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 

Oferta nr 2 - ProCardia Medical Sp.  z o.o.  ul. Pileckiego 63 02-781 Warszawa  

 

b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  
z postępowania  wykluczono 0 wykonawców 

c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
w postępowaniu odrzucono 0 ofert 

d) spośród ofert nie podlegających odrzuceniu za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona przez 

wykonawcę: 

Oferta nr 2 - ProCardia Medical Sp.  z o.o.  ul. Pileckiego 63 02-781 Warszawa  

 

Cena oferty brutto: 58752,00 zł. Termin dostawy zamówień cząstkowych – 5 dni. 

Uzasadnienie wyboru – najkorzystniejsza oferta pod względem kryteriów przyjętych do oceny ofert. Oferta 

uzyskała największą ilość punktów. 

e) streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz łączna punktacja  

Wykonawca 

Liczba pkt w 

kryterium 

cena – 95% 

Termin 

dostawy 

zamówień 

cząstkowych – 

5% 

SUMA 

Oferta nr 2 - ProCardia Medical Sp.  z o.o.  ul. 

Pileckiego 63 02-781 Warszawa  

 

95 5 100 

Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta po dniu 30.05.2015r. 

 

Informację otrzymują Wykonawcy, którzy złożyli oferty. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej  zostanie 

również zamieszczona na stronie internetowej SPSK-2 oraz na tablicy ogłoszeń. 

 

 Z poważaniem    

 

 

 

   ……..………………... 

               /Dyrektor SPSK-2/   


