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Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 
  Poznań, dnia 9 listopada 2017 roku.   

 

 

Oznaczenie sprawy: PN – 09/17 

 

 

Dz.Z.P.09/229/17 

 

 

 W imieniu Zamawiającego, Ginekologiczno – Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. 

Karola Marcinkowskiego w Poznania, na podstawie zapisu art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579) informuję o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 

zamówienia powyżej równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11, ust 8 

ustawy – Prawo zamówień publicznych  - na dostawę odczynników wyrobów medycznych jednorazowego użytku                 

w poszczególnych częściach przedmiotowego zamówienia: 

 

Część nr 3 – Bezigłowy dostęp naczyniowy do podawania / pobierania leków i krwi. Strzykawka zintegrowana z 

łącznikiem do przygotowywania leków. 

W przedmiotowej części postepowania złożono dwie oferty niepodlegające odrzuceniu. 

Najkorzystniejsza oferta: 

Oferta nr 7, złożona przez Wykonawcę: SKAMEX Sp. z o.o., Sp. k., ul. Częstochowska 38/52, 93 – 121 Łódź 

Uzasadnienie wyboru: 

Oferta złożona przez w/w Wykonawcę przedstawia najkorzystniejszą cenę spośród wszystkich ofert złożonych w niniejszej 

części postępowania. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 oraz w art. 

24 ust. 5 pkt 1, 5, 6 i 8 ustawy – Pzp – a złożona oferta nie podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą ilość punktów: 100 pkt 

w oparciu o określone przez Zamawiającego kryterium oceny ofert: cena 100%.  

Ponadto w przedmiotowej części postępowania ofertę podlegającą ocenie złożył Wykonawca: NEOMED Barbara J. 

Stańczyk, 05 – 501 Piaseczno, ul. Kajki 18, którego oferta uzyskała: 79,85 pkt. 

 

Część nr 4 – Dren chirurgiczny silikonowy 

W przedmiotowej części postępowania złożono dwie oferty niepodlegające odrzuceniu. 

Najkorzystniejsza oferta: 

Oferta nr 17 złożona przez Wykonawcę: AKME Sp. z o.o., Sp. k., ul. Poloneza 89B, 02 – 826 Warszawa 

Uzasadnienie wyboru:  

Oferta złożona przez w/w Wykonawcę przedstawia najkorzystniejszą cenę spośród wszystkich ofert złożonych w niniejszej 

części postępowania. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 oraz w art. 

24 ust. 5 pkt 1, 5, 6 i 8 ustawy – Pzp – a złożona oferta nie podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą ilość punktów: 100 pkt 

w oparciu o określone przez Zamawiającego kryterium oceny ofert: cena 100%.  

Ponadto w przedmiotowej części postępowania ofertę podlegającą ocenie złożył Wykonawca:  ZARYS International Group 

Sp. z o.o., Sp. k., ul. Pod Borem 18, 41 – 808 Zabrze, którego oferta uzyskała:  66,67 pkt. 

 

Część nr 6 – Akcesoria do bezpiecznego sporządzania leków 

W przedmiotowej części postępowania złożono dwie oferty niepodlegające odrzuceniu. 

Najkorzystniejsza oferta: 

Oferta nr 12 złożona przez Wykonawcę: Aesculap Chifa Sp. z o.o., 64 – 300 Nowy Tomyśl, ul. Tysiąclecia 14 

Uzasadnienie wyboru:  

Oferta złożona przez w/w Wykonawcę przedstawia najkorzystniejszą cenę spośród wszystkich ofert złożonych w niniejszej 

części postępowania. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 oraz w art. 

24 ust. 5 pkt 1, 5, 6 i 8 ustawy – Pzp – a złożona oferta nie podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą ilość punktów: 100 pkt 

w oparciu o określone przez Zamawiającego kryterium oceny ofert: cena 100%.  

Ponadto w przedmiotowej części postępowania ofertę podlegającą ocenie złożył Wykonawca BIOCHEM POLSKA Sp. z 

o.o., 05 – 500 Piaseczno, Stara Iwiczna, ul. Nowa 23, którego oferta uzyskała:  25,88 pkt. 

 

Część nr 7 – Zestaw do płukania otrzewnej. Zestaw do pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego. System 

niskociśnieniowy do drenażu ran. 

Oferta nr 12, złożona przez Wykonawcę: Aesculap Chifa Sp. z o.o., 64 – 300 Nowy Tomyśl, ul. Tysiąclecia 14 

Uzasadnienie wyboru: 

Oferta złożona przez w/w Wykonawcę jest jedyną ofertą złożoną w niniejszej części postępowania.  Wykonawca nie podlega 

wykluczeniu z powodów wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1, 5, 6 i 8 ustawy – Pzp. Złożona 

oferta nie podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą ilość punktów: 100 pkt w oparciu o określone przez Zamawiającego 

kryterium oceny ofert: cena 100%.  

 

Część nr 9 – Wyroby medyczne sterylne różne. 

Oferta nr 26, złożona przez Wykonawcę: ZARYS International Group Sp. z o.o., Sp. k., ul. Pod Borem 18, 41 – 808 Zabrze 

Uzasadnienie wyboru: 

Oferta złożona przez w/w Wykonawcę jest jedyną ofertą złożoną w niniejszej części postępowania.  Wykonawca nie podlega 

wykluczeniu z powodów wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1, 5, 6 i 8 ustawy – Pzp. Złożona 
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oferta nie podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą ilość punktów: 100 pkt w oparciu o określone przez Zamawiającego 

kryterium oceny ofert: cena 100%.  

 

Część nr 10 – Aspirator endometrialny 

W przedmiotowej części postępowania złożono dwie oferty niepodlegające odrzuceniu. 

Najkorzystniejsza oferta: 

Oferta nr 3 złożona przez Wykonawcę: ALBIS MAZUR Sp. z o.o., ul. Stawiszyńska 10/2, 62 – 800 Kalisz 

Uzasadnienie wyboru:  

Oferta złożona przez w/w Wykonawcę przedstawia najkorzystniejszą cenę spośród wszystkich ofert złożonych w niniejszej 

części postępowania. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 oraz w art. 

24 ust. 5 pkt 1, 5, 6 i 8 ustawy – Pzp – a złożona oferta nie podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą ilość punktów: 100 pkt 

w oparciu o określone przez Zamawiającego kryterium oceny ofert: cena 100%.  

Ponadto w przedmiotowej części postępowania ofertę podlegającą ocenie złożył Wykonawca ROVERS POLSKA Sp. z o.o., 

05 – 501 Piaseczno, ul. Stołeczna 10, którego oferta uzyskała:  77,35 pkt. 

 

Część nr 11 – Igła do podawania botoksu 

Oferta nr 8, złożona przez Wykonawcę: MEDEN – INMED Sp. z o.o., ul. Wenedów 2, 75 – 847 Koszalin 

Uzasadnienie wyboru: 

Oferta złożona przez w/w Wykonawcę jest jedyną ofertą złożoną w niniejszej części postępowania.  Wykonawca nie podlega 

wykluczeniu z powodów wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1, 5, 6 i 8 ustawy – Pzp. Złożona 

oferta nie podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą ilość punktów: 100 pkt w oparciu o określone przez Zamawiającego 

kryterium oceny ofert: cena 100%.  

 

Część nr 13 – Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z kontrolą siły ssania. 

Oferta nr 24, złożona przez Wykonawcę: BIALMED Sp. z o.o., 12 – 230 Biała Piska, ul. Konopnickiej 11a 

Uzasadnienie wyboru: 

Oferta złożona przez w/w Wykonawcę jest jedyną ofertą złożoną w niniejszej części postępowania.  Wykonawca nie podlega 

wykluczeniu z powodów wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1, 5, 6 i 8 ustawy – Pzp. Złożona 

oferta nie podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą ilość punktów: 100 pkt w oparciu o określone przez Zamawiającego 

kryterium oceny ofert: cena 100%. Cena oferty:  

 

Część nr 14 – Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych 

W przedmiotowej części postępowania złożono pięć ofert niepodlegających odrzuceniu. 

Najkorzystniejsza oferta: 

Oferta nr 5 złożona przez Wykonawcę: Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa CEZETEL – POZNAŃ Sp. z o.o., os. Rusa 64/6, 

61 – 245 Poznań 

Uzasadnienie wyboru:  

Oferta złożona przez w/w Wykonawcę przedstawia najkorzystniejszą cenę spośród wszystkich ofert złożonych w niniejszej 

części postępowania. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 oraz w art. 

24 ust. 5 pkt 1, 5, 6 i 8 ustawy – Pzp – a złożona oferta nie podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą ilość punktów: 100 pkt 

w oparciu o określone przez Zamawiającego kryterium oceny ofert: cena 100%.  

Ponadto w przedmiotowej części postępowania oferty podlegające ocenie złożyli Wykonawcy: 

- SKAMEX Sp. z o.o., Sp. k., ul. Częstochowska 38/52, 93 – 121 Łódź, którego oferta uzyskała:  53,66 pkt. 

- BIALMED Sp. z o.o., 12 – 230 Biała Piska, ul. Konopnickiej 11a, którego oferta uzyskała: 81,48 pkt 

- ZARYS International Group Sp. z o.o., Sp. k., ul. Pod Borem 18, 41 – 808 Zabrze, którego oferta uzyskała: 95,65 pkt 

- Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego CENTROWET – CEZAL Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 133/135, 60 

– 543 Poznań, którego oferta uzyskała: 61,11 pkt 

 

Część nr 15 – Dren do tlenu o przekroju gwiazdkowym 

W przedmiotowej części postępowania złożono sześć ofert niepodlegających odrzuceniu. 

Najkorzystniejsza oferta: 

Oferta nr 26 złożona przez Wykonawcę: ZARYS International Group Sp. z o.o., Sp. k., ul. Pod Borem 18, 41 – 808 Zabrze 

Uzasadnienie wyboru:  

Oferta złożona przez w/w Wykonawcę przedstawia najkorzystniejszą cenę spośród wszystkich ofert złożonych w niniejszej 

części postępowania. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 oraz w art. 

24 ust. 5 pkt 1, 5, 6 i 8 ustawy – Pzp – a złożona oferta nie podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą ilość punktów: 100 pkt 

w oparciu o określone przez Zamawiającego kryterium oceny ofert: cena 100%.  

Ponadto w przedmiotowej części postępowania oferty podlegające ocenie złożyli Wykonawcy: 

- Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa CEZETEL – POZNAŃ Sp. z o.o., os. Rusa 64/6, 61 – 245 Poznań, którego oferta 

uzyskała:  81,33 pkt. 

- SKAMEX Sp. z o.o., Sp. k., ul. Częstochowska 38/52, 93 – 121 Łódź,  którego oferta uzyskała: 39,35 pkt 

- TRIDENT MED. S.c., 04 – 894 Warszawa, ul. Szachowa 1, którego oferta uzyskała: 46,92 pkt 

- PROMED S.A., ul.. Działkowa 56, 02 – 234 Warszawa, którego oferta uzyskała: 32,10 pkt 

- BIALMED Sp. z o.o., 12 – 230 Biała Piska, ul. Konopnickiej 11a, którego oferta uzyskała: 89,70 pkt 

 

Część nr 16 – Układ  oddechowy dla dorosłych. Filtr mechaniczny antybakteryjny i antywirusowy 

Oferta nr 16, złożona przez Wykonawcę: PROMED S.A., ul. Działkowa 56,02 – 234 Warszawa 

Uzasadnienie wyboru: 



 

 

GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZY SZPITAL KLINICZNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. K. MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU 

ul. Polna 33, 60 – 535 Poznań 

F1036 - Adm 

Wydanie 1 Strona 3 z 5 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 
Oferta złożona przez w/w Wykonawcę jest jedyną ofertą złożoną w niniejszej części postępowania.  Wykonawca nie podlega 

wykluczeniu z powodów wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1, 5, 6 i 8 ustawy – Pzp. Złożona 

oferta nie podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą ilość punktów: 100 pkt w oparciu o określone przez Zamawiającego 

kryterium oceny ofert: cena 100%.  

 

Część nr 17 – Lancety, bezpieczne nakłuwacze 

Oferta nr 4, złożona przez Wykonawcę: SARSTEDT Sp. z o.o., Blizne Łaszczyńskiego, ul. Warszawska 25, 05 – 082 Stare 

Babice 

Uzasadnienie wyboru: 

Oferta złożona przez w/w Wykonawcę jest jedyną ofertą złożoną w niniejszej części postępowania.  Wykonawca nie podlega 

wykluczeniu z powodów wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1, 5, 6 i 8 ustawy – Pzp. Złożona 

oferta nie podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą ilość punktów: 100 pkt w oparciu o określone przez Zamawiającego 

kryterium oceny ofert: cena 100%.  

 

Część nr 19 – Osłona urządzeń i przewodów medycznych 

W przedmiotowej części postępowania złożono dwie oferty niepodlegające odrzuceniu. 

Najkorzystniejsza oferta: 

Oferta nr 13 złożona przez Wykonawcę: Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87 – 

100 Toruń 

Uzasadnienie wyboru:  

Oferta złożona przez w/w Wykonawcę przedstawia najkorzystniejszą cenę spośród wszystkich ofert złożonych w niniejszej 

części postępowania. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 oraz w art. 

24 ust. 5 pkt 1, 5, 6 i 8 ustawy – Pzp – a złożona oferta nie podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą ilość punktów: 100 pkt 

w oparciu o określone przez Zamawiającego kryterium oceny ofert: cena 100%.  

Ponadto w przedmiotowej części postępowania ofertę podlegającą ocenie złożył Wykonawca  Centrum Zaopatrzenia 

Medycznego i Weterynaryjnego CENTROWET – CEZAL Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 133/135, 60 – 543 Poznań, którego 

oferta uzyskała:  77,75 pkt. 

 

Część nr 20 – Worki stomijne dla noworodków i akcesoria do pielęgnacji stomii 

Oferta nr 7, złożona przez Wykonawcę: SKAMEX Sp. z o.o., Sp. k., ul. Częstochowska 38/52, 93 – 121 Łódź 

Uzasadnienie wyboru: 

Oferta złożona przez w/w Wykonawcę jest jedyną ofertą złożoną w niniejszej części postępowania.  Wykonawca nie podlega 

wykluczeniu z powodów wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1, 5, 6 i 8 ustawy – Pzp. Złożona 

oferta nie podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą ilość punktów: 100 pkt w oparciu o określone przez Zamawiającego 

kryterium oceny ofert: cena 100%.  

 

Część nr 21 – Układ oddechowy do stanowiska do resuscytacji noworodka 

W przedmiotowej części postępowania złożono trzy oferty niepodlegające odrzuceniu. 

Najkorzystniejsza oferta: 

Oferta nr 15 złożona przez Wykonawcę: DUTCHMED PL Sp. z o.o., ul. Szajnochy 14, 85 – 738 Bydgoszcz 

Uzasadnienie wyboru:  

Oferta złożona przez w/w Wykonawcę przedstawia najkorzystniejszą cenę spośród wszystkich ofert złożonych w niniejszej 

części postępowania. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 oraz w art. 

24 ust. 5 pkt 1, 5, 6 i 8 ustawy – Pzp – a złożona oferta nie podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą ilość punktów: 100 pkt 

w oparciu o określone przez Zamawiającego kryterium oceny ofert: cena 100%.  

Ponadto w przedmiotowej części postępowania ofertę podlegającą ocenie złożyli Wykonawcy: 

- NZ TECHNO Sp. z o.o., ul. Berneńsaka 5a 03 – 976 Warszawa, którego oferta uzyskała:  86,95 pkt. 

- PROMED S.A., ul. Działkowa 56, 02 – 234 Warszawa, którego oferta uzyskała: 97,56 pkt 

 

Część nr 22 – Wymazówka sterylna w probówce transportowej 

W przedmiotowej części postępowania złożono dwie oferty niepodlegające odrzuceniu. 

Najkorzystniejsza oferta: 

Oferta nr 25 – FUTUREMED Christos Petrou, ul. Chłapowskiego 12, 02 – 787 Warszawa. 

Uzasadnienie wyboru: 

Oferta złożona przez w/w Wykonawcę przedstawia najkorzystniejszą cenę spośród wszystkich ofert złożonych w niniejszej 

części postępowania. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 oraz w art. 

24 ust. 5 pkt 1, 5, 6 i 8 ustawy – Pzp – a złożona oferta nie podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą ilość punktów: 100 pkt 

w oparciu o określone przez Zamawiającego kryterium oceny ofert: cena 100%.  

Ponadto w przedmiotowej części postępowania ofertę niepodlegającą odrzuceniu złożył Wykonawca: ZARYS International 

Group Sp. z o.o. Sp. k., ul. Pod Borem 18, 41 – 808 Zabrze, którego oferta uzyskała: 77,77 pkt. 

 

Część nr 23 – Zestawy infuzyjne do podawania leków cytostatycznych 

W przedmiotowej części postępowania złożono dwie oferty niepodlegające odrzuceniu. 

Najkorzystniejsza oferta: 

Oferta nr 12 złożona przez Wykonawcę: Aesculap Chifa Sp.z o.o., 64 – 300 Nowy Tomyśl, ul. Tysiąclecia 14 

Uzasadnienie wyboru:  

Oferta złożona przez w/w Wykonawcę przedstawia najkorzystniejszą cenę spośród wszystkich ofert złożonych w niniejszej 

części postępowania. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 oraz w art. 
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24 ust. 5 pkt 1, 5, 6 i 8 ustawy – Pzp – a złożona oferta nie podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą ilość punktów: 100 pkt 

w oparciu o określone przez Zamawiającego kryterium oceny ofert: cena 100%.  

Ponadto w przedmiotowej części postępowania ofertę podlegającą ocenie złożył Wykonawca ASEPT Sp. z o.o., ul. 

Warszawska 12A, 06 – 300 Przasnysz, którego oferta uzyskała:  36,85 pkt. 

 

Część nr 24 – Szwy chirurgiczne monofilamentowe 

Oferta nr 12, złożona przez Wykonawcę: Aesculap Chifa Sp. z o.o., 64 – 300 Nowy Tomyśl, ul. Tysiąclecia 14 

Uzasadnienie wyboru: 

Oferta złożona przez w/w Wykonawcę jest jedyną ofertą złożoną w niniejszej części postępowania.  Wykonawca nie podlega 

wykluczeniu z powodów wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1, 5, 6 i 8 ustawy – Pzp. Złożona 

oferta nie podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą ilość punktów: 100 pkt w oparciu o określone przez Zamawiającego 

kryterium oceny ofert: cena 100%.  

 

Część nr 25 – Szwy chirurgiczne. Podwiązka chirurgiczna 

W przedmiotowej części postępowania złożono dwie oferty niepodlegające odrzuceniu. 

Najkorzystniejsza oferta: 

Oferta nr 22 złożona przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo YAVO Sp. z o.o., ul. Bawełniana 17, 97 – 400 Bełchatów 

Uzasadnienie wyboru:  

Oferta złożona przez w/w Wykonawcę przedstawia najkorzystniejszą cenę spośród wszystkich ofert złożonych w niniejszej 

części postępowania. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 oraz w art. 

24 ust. 5 pkt 1, 5, 6 i 8 ustawy – Pzp – a złożona oferta nie podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą ilość punktów: 100 pkt 

w oparciu o określone przez Zamawiającego kryterium oceny ofert: cena 100%.  

Ponadto w przedmiotowej części postępowania ofertę podlegającą ocenie złożył Wykonawca Aesculap Chifa Sp. z o.o., 64 – 

300 Nowy Tomyśl, ul. Tysiąclecia 14 , którego oferta uzyskała:  80,54 pkt. 

 

Część nr 26 – Siatka z polipropylenu do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy 

W przedmiotowej części postępowania złożono dwie oferty niepodlegające odrzuceniu. 

Najkorzystniejsza oferta: 

Oferta nr 21 złożona przez Wykonawcę: ALBIS MAZUR Sp. z o.o., ul. Stawiszyńska 10/2, 62 – 800 Kalisz 

Uzasadnienie wyboru:  

Oferta złożona przez w/w Wykonawcę przedstawia najkorzystniejszą cenę spośród wszystkich ofert złożonych w niniejszej 

części postępowania. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 oraz w art. 

24 ust. 5 pkt 1, 5, 6 i 8 ustawy – Pzp – a złożona oferta nie podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą ilość punktów: 100 pkt 

w oparciu o określone przez Zamawiającego kryterium oceny ofert: cena 100%.  

Ponadto w przedmiotowej części postępowania ofertę podlegającą ocenie złożył Wykonawca ABIS POLAND Sp. z o.o., 30 

– 733 Kraków, ul. Bagrowa 1, którego oferta uzyskała:  73,33 pkt. 

 

Część nr 27 – Serweta operacyjna jałowa z nitką Rtg i tasiemką 

W przedmiotowej części postępowania złożono dwie oferty niepodlegające odrzuceniu. 

Najkorzystniejsza oferta: 

Oferta nr 6 złożona przez Wykonawcę: BLAKPOL Sp. z o.o., 42 – 200 Częstochowa, ul. Śniadeckich 9 

Uzasadnienie wyboru:  

Oferta złożona przez w/w Wykonawcę przedstawia najkorzystniejszą cenę spośród wszystkich ofert złożonych w niniejszej 

części postępowania. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 oraz w art. 

24 ust. 5 pkt 1, 5, 6 i 8 ustawy – Pzp – a złożona oferta nie podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą ilość punktów: 100 pkt 

w oparciu o określone przez Zamawiającego kryterium oceny ofert: cena 100%.  

Ponadto w przedmiotowej części postępowania ofertę podlegającą ocenie złożył Wykonawca: Toruńskie Zakłady Materiałów 

Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87 – 100 Toruń, którego oferta uzyskała:  95,74pkt. 

 

Część nr 29 – Podkłady ginekologiczne 

Oferta nr 13, złożona przez Wykonawcę: Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87 – 

100 Toruń 

Uzasadnienie wyboru: 

Oferta złożona przez w/w Wykonawcę jest jedyną ofertą złożoną w niniejszej części postępowania.  Wykonawca nie podlega 

wykluczeniu z powodów wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1, 5, 6 i 8 ustawy – Pzp. Złożona 

oferta nie podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą ilość punktów: 100 pkt w oparciu o określone przez Zamawiającego 

kryterium oceny ofert: cena 100%.  

 

 

Część nr 30 – Kompresy włókninowe i z gazy opatrunkowej 

W przedmiotowej części postępowania złożono dwie oferty niepodlegające odrzuceniu. 

Najkorzystniejsza oferta: 

Oferta nr 26 złożona przez Wykonawcę: ZARYS International Group Sp. z o.o., Sp. k., ul. Pod Borem 18, 41 – 808 Zabrze 

Uzasadnienie wyboru:  

Oferta złożona przez w/w Wykonawcę przedstawia najkorzystniejszą cenę spośród wszystkich ofert złożonych w niniejszej 

części postępowania. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 oraz w art. 

24 ust. 5 pkt 1, 5, 6 i 8 ustawy – Pzp – a złożona oferta nie podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą ilość punktów: 100 pkt 

w oparciu o określone przez Zamawiającego kryterium oceny ofert: cena 100%.  
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Ponadto w przedmiotowej części postępowania ofertę podlegającą ocenie złożył Wykonawca Toruńskie Zakłady Materiałów 

Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87 – 100 Toruń, którego oferta uzyskała:  53,37 pkt. 

 

Część nr 31 – Plastry opatrunkowe 

W przedmiotowej części postępowania złożono cztery oferty niepodlegające odrzuceniu. 

Najkorzystniejsza oferta: 

Oferta nr 26 złożona przez Wykonawcę: ZARYS International Group Sp. z o.o., Sp. k., ul. Pod Borem 18, 41 – 808 Zabrze 

Uzasadnienie wyboru:  

Oferta złożona przez w/w Wykonawcę przedstawia najkorzystniejszą cenę spośród wszystkich ofert złożonych w niniejszej 

części postępowania. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 oraz w art. 

24 ust. 5 pkt 1, 5, 6 i 8 ustawy – Pzp – a złożona oferta nie podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą ilość punktów: 100 pkt 

w oparciu o określone przez Zamawiającego kryterium oceny ofert: cena 100%.  

Ponadto w przedmiotowej części postępowania ofertę podlegającą ocenie złożyli Wykonawcy: 

- SKAMEX Sp. z o.o., Sp. k., ul. Częstochowska 38/52, 93 – 121 Łódź, którego oferta uzyskała:  90,09 pkt. 

- Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87 – 100 Toruń, którego oferta uzyskała: 

74,37 pkt 

- 3M Poland Sp. z o.o., Al. Katowicka 117, Kajetany, 05 – 830 Nadarzyn, którego oferta uzyskała: 39,15 pkt 
                         

 

     

 

 

 

 

 

    …………………..................…………………. 

                                                                                            Pieczęć i podpis Dyrektora Szpitala 

 


