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   W S Z Y S C Y 

 
 
dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę materiałów medycznych 
do Apteki Szpitalnej Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc 
w Zakopanem-pakiet nr 2-5  

 
 
 

Działając w oparciu o art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1579), uprzejmie informuję, że 
Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uznał 
za ofertę najkorzystniejszą  w poszczególnych pakietach następujące oferty: 
PAKIET NR 2: 
 
Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. 
Ul. Partyznacka 133/151 
95-200 Pabianice 
cena netto za całość dostawy: 143 939,03 zł 
podatek VAT 8% tj. 11920,57 zł 
cena brutto za całość dostawy: 155 859,60 zł 
 
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej-pakiet nr 2:   
Jedyna złożona, ważna oferta, spełniająca wszystkie wymagania 
Zamawiającego, a jej cena mieści się w kwocie, którą zamawiający zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W kryterium cena  oferta otrzymała 
100 pkt.  
 
Ilość złożonych ofert:1  
Ilość ofert odrzuconych:0 
 
 
PAKIET NR 3: 
 
Skamex  Spółka  z ograniczoną  
odpowiedzialnością Sp.k. 
ul. Częstochowska 38/52 
93-121 Łódź 
 cena netto za całość dostawy: 58 966,00 zł 
podatek VAT 8% tj. 4 717,28 zł 
cena brutto za całość dostawy: 63 683,28 zł 
 
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej – pakiet nr 3 : 
Jedyna złożona, ważna oferta, spełniająca wszystkie wymagania 
Zamawiającego, a jej cena mieści się w kwocie, którą zamawiający zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W kryterium cena  oferta otrzymała 
100 pkt.  
 
Ilość złożonych ofert:1  
Ilość ofert odrzuconych:0 



 
 
 
PAKIET NR 4: 
 
Lohmann&Rausher Sp. z o.o. 
ul. Moniuszki 14 
95-200 Pabianice 
 cena netto za całość dostawy: 18 504,00 zł 
podatek VAT 8% tj. 1480,32 zł 
cena brutto za całość dostawy: 19 984,32 zł 
 
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej – pakiet nr 4 : 
Jedyna złożona, ważna oferta, spełniająca wszystkie wymagania 
Zamawiającego, a jej cena mieści się w kwocie, którą zamawiający zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W kryterium cena  oferta otrzymała 
100 pkt.  
 
Ilość złożonych ofert:1  
Ilość ofert odrzuconych:0 
 
 
PAKIET NR 5: 
 
Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. 
Ul. Partyznacka 133/151 
95-200 Pabianice 
cena netto za całość dostawy: 9 251,50 zł 
podatek VAT 8% tj. 740,12 zł 
cena brutto za całość dostawy: 9 991,62 zł 
 
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej – pakiet nr 5 : 
Jedyna złożona,  ważna oferta, spełniająca wszystkie wymagania 
Zamawiającego, a jej cena mieści się w kwocie, którą zamawiający zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W kryterium cena  oferta otrzymała 
100 pkt.  
 
Ilość złożonych ofert:1  
Ilość ofert odrzuconych:0 
 
Jednocześnie informuję, iż zgodnie z Uchwałą nr XXIX/228/18 Rady Powiatu 
Tatrzańskiego z dnia 15 lutego 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2018 r. 
poz. 1370), z dniem 1 kwietnia 2018 r. Zamawiający zmienił nazwę Samodzielnego 
Publicznego Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc im. dr Olgierda Sokołowskiego 
w Zakopanem na Szpital Specjalistyczny Chorób „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej 
w Zakopanem. 

 

 

Dyrektor 
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