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Dz . Z.P. 18/ 22/17                  
 
 
 
 
            Na podstawie przepisu art. 92 ust. 2  ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. –  Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 
poz. 1164. ) niniejszym informuję o wyborze najkorzystniejszej oferty, złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonym w  trybie przetargu  nieograniczonego  poniżej  równowartości  kwoty  określonej w przepisach wykonawczych, wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych, na dostawę cewników do transferu zarodków w poszczególnych częściach  
zamówienia:  

 

 
Część nr 1 –  Katetery do transferu zarodków I 
Oferta złożona przez Wykonawcę: Rovers Polska Sp. z o.o. ul. Stołeczna 10, 05- 501 Piaseczno 
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta  złożona przez  w/w Wykonawcę  jest jedyną ofertą   złożoną  w  niniejszej części postępowania.  
Wykonawca  nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych art, 24 ust.1 pkt 12 - 23  oraz  art. 24 ust. 5 ustawy –Pzp,  złożona oferta  nie 
podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 100 pkt.  w oparciu o określone przez  Zamawiającego kryterium oceny ofert – 
cena 100% 
Cena oferty:  209 952,00 zł  mieści  się w kwocie, jaką Zamawiający zamierza  przeznaczyć na sfinansowanie  zamówienia. 
 
 
Część nr 2 –  Katetery do transferu zarodków II 
W przedmiotowej części postępowania złożono  dwie  oferty. 
Najkorzystniejsza oferta  
Oferta  złożona przez Wykonawcę: HAMMERMED MEDICAL Polska Sp. z o.o. Sp. K. ul. Kopcińskiego 69/71, 90-032 Łódź 
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta  złożona przez w/w Wykonawcę  przedstawia najkorzystniejszą cenę spośród wszystkich  złożonych  ofert  w  niniejszej części 
postępowania.  
Wykonawca  nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych art, 24 ust.1 pkt 12- 23 oraz  art. 24 ust. 5  ustawy – Pzp, a złożona oferta  
nie podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 100 pkt.   w oparciu o określone przez  Zamawiającego kryterium oceny ofert 
– cena 100% 
Cena oferty:  85 320,00 zł  mieści  się w kwocie, jaką Zamawiający zamierza  przeznaczyć na sfinansowanie  zamówienia. 

 

     

 

     
 
 


