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WSZYSCY 

 
dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie 
przetargu nieograniczonego na  sukcesywną dostawę  ładunków do wielorazowych staplerów oraz 
jednorazowych staplerów okrężnych  Samodzielnego Publicznego Szpitala Specjalistycznego Chorób 
Płuc w Zakopanem- pakiet nr 1,2 
 

Działając w oparciu o art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2164;  zm. Dz. U. z 2016 r. poz. 1020, 
poz. 1250 i poz. 1265), zwanej dalej ustawą, uprzejmie informuję, że Zamawiający 
w przedmiotowym postępowaniu- w pakiecie nr 1,2 za ofertę najkorzystniejszą uznał 
ofertę: 
PAKIET NR 1: 
Medtronic Poland Sp. z o.o. 
Ul. Polna 11 
00-633 Warszawa 
cena netto za całość dostawy: 125 700,00 zł 
podatek VAT 8% tj. 10 056,00 zł 
cena brutto za całość dostawy: 135 756,00 zł 
 
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej – pakiet nr 1 : 
Jedyna złożona, ważna oferta, spełniająca wymagania Zamawiającego, a jej 
cena mieści się w kwocie, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. W kryterium cena  otrzymała 60 pkt, w kryterium 
jakość- 24 pkt. Łącznie 84 pkt. 
 
PAKIET NR 2: 
Medtronic Poland Sp. z o.o. 
Ul. Polna 11 
00-633 Warszawa 
cena netto za całość dostawy: 63 699,00 zł 
podatek VAT 8% tj. 5 095,92 zł 
cena brutto za całość dostawy: 68 794,92 zł 
 
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej – pakiet nr 2 : 
Jedyna złożona, ważna oferta, spełniająca wymagania Zamawiającego, a jej 
cena mieści się w kwocie, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. W kryterium cena  otrzymała 60 pkt, w kryterium 
jakość- 26,67 pkt. Łącznie 86,67 pkt. 
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