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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 sprzętu medycznego 
jednorazowego użytku na potrzeby Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego 
Szpitala Chorób Płuc w Zakopanem – Pakiet nr 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,14,15,16 

 
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 najkorzystniejsze 
oferty firm: 

PAKIET NR 1 
SURG TECH LEKI I KUCHARSKI Sp. Jawna 
Ul. Unii Lubelskiej 1 lok. 121 
61-249 Poznań 
   Cena netto za całość dostawy: 39270,00 zł 

Podatek VAT 8% tj. 3141,60 zł 
Cena brutto za całość dostawy: 42411,60 zł 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej – pakiet nr 1 : 
Jedyna ważna oferta, spełniająca wymagania Zamawiającego, a jej cena mieści się 
w kwocie, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
W kryterium cena oferta otrzymała 60 pkt, w kryterium jakość 35 pkt, a w kryterium 
termin dostawy od dnia złożenia zamówienia - 5 pkt. Łącznie 100 pkt. 
 
Ilość złożonych ofert: 1 
Ilość ofert odrzuconych:0 

 
PAKIET NR 2 
BERYL MED LTD. 
1st Floor, 26 Fouberst Place 
London W1F 7 PP Wielka Brytania 
adres do korespondencji: 
ul. Sadowa 14, 05-410 Józefów 

Cena netto za całość dostawy: 73960,00 zł 
Podatek VAT 8% tj. 5916,80 zł 
Cena brutto za całość dostawy: 79876,80 zł 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej – pakiet nr 2 : 
Jedyna ważna oferta, spełniająca wymagania Zamawiającego, a jej cena mieści się 
w kwocie, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
W kryterium cena oferta otrzymała 60 pkt, w kryterium jakość 35 pkt, a w kryterium 
termin dostawy od dnia złożenia zamówienia - 5 pkt. Łącznie 100 pkt. 
 
Ilość złożonych ofert: 1 
Ilość ofert odrzuconych:0 

 
PAKIET NR 3 
Erbe Polska Sp. z o.o. 
Al. Rzeczpospolita 14/2.8 
02-972 Warszawa 
    Cena netto za całość dostawy: 97300,00 zł 

Podatek VAT 8% tj. 7784,00 zł 
Cena brutto za całość dostawy: 105084,00 zł 



Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej – pakiet nr 3 : 
Jedyna ważna oferta, spełniająca wymagania Zamawiającego, a jej cena mieści się 
w kwocie, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
W kryterium cena oferta otrzymała 60 pkt, w kryterium jakość 35 pkt, a w kryterium 
termin dostawy od dnia złożenia zamówienia – 0  pkt. Łącznie 95 pkt. 
 
Ilość złożonych ofert: 1 
Ilość ofert odrzuconych:0 

 
PAKIET NR 4 
EDWARDS LIFESCIENCES POLAND Sp. z o.o. 
Al. Jerozolimskie 94 
00-807 Warszawa 

Cena netto za całość dostawy: 52080,00 zł 
Podatek VAT 8% tj. 4166,40 zł 

    Cena brutto za całość dostawy: 56246,40 zł  
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej – pakiet nr 4 : 
Jedyna ważna oferta, spełniająca wymagania Zamawiającego, a jej cena mieści się 
w kwocie, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
W kryterium cena oferta otrzymała 60 pkt, w kryterium jakość 35 pkt, a w kryterium 
termin dostawy od dnia złożenia zamówienia – 3,33 pkt. Łącznie 98,33 pkt. 
 
Ilość złożonych ofert: 1 
Ilość ofert odrzuconych:0 

 
PAKIET NR 5 
Centrum Zaopatrzenia Medycznego „CEZAL” SA Wrocław 
Oddział Kraków 
Ul. Balicka 117 
30-149 Kraków 

Cena netto za całość dostawy: 1482,00 zł 
Podatek VAT 8% tj. 118,56 zł 
Cena brutto za całość dostawy: 1600,56 zł 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej – pakiet nr 5 : 
Jedyna ważna oferta, spełniająca wymagania Zamawiającego, a jej cena mieści się w kwocie, 
którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
W kryterium cena oferta otrzymała 95 pkt, a w kryterium termin dostawy od dnia złożenia 
zamówienia – 5 pkt. Łącznie 100 pkt. 

 
Ilość złożonych ofert: 1 
Ilość ofert odrzuconych:0 

 
PAKIET NR 6 
MIRO Sp. z o.o. 
Ul. Floriańska 6 lok.9 
03-7070 Warszawa 

Cena netto za całość dostawy: 22348,00 zł 
Podatek VAT 8% tj. 1787,84 zł 
Cena brutto za całość dostawy: 24135,84 zł 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej – pakiet nr 6 : 
Jedyna ważna oferta, spełniająca wymagania Zamawiającego, a jej cena mieści się 
w kwocie, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
W kryterium cena oferta otrzymała 60 pkt, w kryterium jakość 35 pkt, a w kryterium 
termin dostawy od dnia złożenia zamówienia – 0  pkt. Łącznie 95 pkt. 
 
Ilość złożonych ofert: 1 
Ilość ofert odrzuconych:0 

 
PAKIET NR 7 
SORIMEX Sp. z o.o. Sp. K. 

Ul. Równinna 25 



87-100 Toruń 
Cena netto za całość dostawy: 2780,00 zł 
Podatek VAT 8% tj. 222,40 zł 
Cena brutto za całość dostawy: 3002,40 zł 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej – pakiet nr 7 : 
Jedyna ważna oferta, spełniająca wymagania Zamawiającego, a jej cena mieści się 
w kwocie, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
W kryterium cena oferta otrzymała 85 pkt, w kryterium jakość 10 pkt, a w kryterium 
termin dostawy od dnia złożenia zamówienia – 5  pkt. Łącznie 100 pkt. 
 
Ilość złożonych ofert: 1 
Ilość ofert odrzuconych:0 

 
PAKIET NR 8 
Biameditek Sp. z o.o. 
Ul. Elewatorska 58 
15-620 Białystok 

Cena netto za całość dostawy: 2995,00 zł 
Podatek VAT 8% tj. 239,60 zł 
Cena brutto za całość dostawy: 3234,60 zł 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej – pakiet nr 8 : 
Oferta jest ważna, spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i przedstawia 
najkorzystniejszy bilans ceny i kryteriów: jakość i termin dostawy.  W kryterium cena 
oferta otrzymała 85 pkt, w kryterium jakość 10 pkt, a w kryterium termin dostawy od 
dnia złożenia zamówienia - 5 pkt. Łącznie 100 pkt. 
 
Lp Wykonawcy, którzy złożyli oferty Kryteriu

m – cena 
85% 

Kryterium 
– jakość 
10% 

Kryterium – 
termin 
dostawy -5% 

Łącznie 
pkt. 100 

1. Dräger Polska Sp. z o.o. 
Ul. Sułkowskiego 18a 
85-655 Bydgoszcz 

41,97 
pkt. 

10 pkt. 5 pkt. 56,97 
pkt. 

2. Skamex Sp. z o.o. sp.k 
Ul. Częstochowska 38/52 
93-121 Łódź 

Oferta odrzucona 

3. K&P Medical Group Sp. z o.o. 
Ul. Wawelska 5 
02-034 Warszawa 

46,29 
pkt. 

10 pkt. 5 pkt. 61,29 
pkt. 

4. Biameditek Sp. z o.o. 
Ul. Elewatorska 58 
15-620 Białystok 

85 pkt. 10 pkt. 5 pkt. 100 
pkt. 

5. Aksis Hurtownia Sprzętu Medycznego 
Ignaciuk, Spigarski Sp.J. 
Ul. Przewodników 1C 
80-298 Gdańsk 

41,56 
pkt. 

10 pkt. 5 pkt. 56,56 
pkt. 

6. Aero-Medika Sp. z o.o. 
Ul. Kopernika 36/40 
00-924 Warszawa 

75,43 
pkt. 

10 pkt. 5 pkt. 90,42 
pkt. 

Ilość złożonych ofert: 6 
Ilość ofert odrzuconych:1 

 
PAKIET NR 10 
Centrum Zaopatrzenia Medycznego „CEZAL” SA Wrocław 
Oddział Kraków 
Ul. Balicka 117 
30-149 Kraków 

Cena netto za całość dostawy: 30968,40 zł 
Podatek VAT 8% tj. 2477,47 zł 
Cena brutto za całość dostawy: 33445,87 zł 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej – pakiet nr 10 : 
Jedyna ważna oferta, spełniająca wymagania Zamawiającego, a jej cena mieści się w kwocie, 
którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  



W kryterium cena oferta otrzymała 85 pkt, w kryterium jakość 10 pkt, a w kryterium termin 
dostawy od dnia złożenia zamówienia – 5  pkt. Łącznie 100 pkt. 

 
Ilość złożonych ofert: 1 
Ilość ofert odrzuconych:0 

 
PAKIET NR 11 
Centrum Zaopatrzenia Medycznego „CEZAL” SA Wrocław 
Oddział Kraków 
Ul. Balicka 117 
30-149 Kraków 

Cena netto za całość dostawy: 20328,00 zł 
Podatek VAT 8% tj. 1626,24 zł 
Cena brutto za całość dostawy: 21954,24 zł 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej – pakiet nr 11 : 
Jedyna ważna oferta, spełniająca wymagania Zamawiającego, a jej cena mieści się w kwocie, 
którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
W kryterium cena oferta otrzymała 95 pkt, a w kryterium termin dostawy od dnia złożenia 
zamówienia – 5 pkt. Łącznie 100 pkt. 

 
Ilość złożonych ofert: 1 
Ilość ofert odrzuconych:0 

 
PAKIET NR 12 
Skamex Sp. z o.o. sp.k 
Ul. Częstochowska 38/52 
93-121 Łódź 

Cena netto za całość dostawy: 3750,00 zł 
Podatek VAT 8% tj. 300,00 zł 
Cena brutto za całość dostawy: 4050,00 zł 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej – pakiet nr 12 : 
Jedyna ważna oferta, spełniająca wymagania Zamawiającego, a jej cena mieści się 
w kwocie, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
W kryterium cena oferta otrzymała 85 pkt, w kryterium jakość 10 pkt, a w kryterium 
termin dostawy od dnia złożenia zamówienia – 5  pkt. Łącznie 100 pkt. 
 
Ilość złożonych ofert: 1 
Ilość ofert odrzuconych:0 

 
PAKIET NR 14 
Centrum Zaopatrzenia Medycznego „CEZAL” SA Wrocław 
Oddział Kraków 
Ul. Balicka 117 
30-149 Kraków 

Cena netto za całość dostawy: 3330,00 zł 
Podatek VAT 8% tj. 266,40 zł 
Cena brutto za całość dostawy: 3596,40 zł 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej – pakiet nr 14 : 
Jedyna ważna oferta, spełniająca wymagania Zamawiającego, a jej cena mieści się w kwocie, 
którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
W kryterium cena oferta otrzymała 95 pkt, a w kryterium termin dostawy od dnia złożenia 
zamówienia – 5 pkt. Łącznie 100 pkt. 
 
Ilość złożonych ofert: 1 
Ilość ofert odrzuconych:0 

 
PAKIET NR 15 

Medela Polska  Sp. z o.o. 
Ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D 
01-531 Warszawa 

Cena netto za całość dostawy: 87040,00 zł 
Podatek VAT 8% tj. 6963,20 zł 



Cena brutto za całość dostawy: 94003,20 zł 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej – pakiet nr 15 : 
Jedyna ważna oferta, spełniająca wymagania Zamawiającego, a jej cena mieści się 
w kwocie, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
W kryterium cena oferta otrzymała 95 pkt, a w kryterium termin dostawy od dnia 
złożenia zamówienia – 3,33 pkt. Łącznie 98,33 pkt. 
 
Ilość złożonych ofert: 1 
Ilość ofert odrzuconych:0 

 

PAKIET NR 16 
Stryker Polska Sp. z o.o. 
Ul.Poleczki 35 
02-822 Warszawa 

Cena netto za całość dostawy: 8360,00 zł 
Podatek VAT 8% tj. 668,80 zł 
Cena brutto za całość dostawy: 9028,80 zł 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej – pakiet nr 16 : 
Jedyna ważna oferta, spełniająca wymagania Zamawiającego, a jej cena mieści się 
w kwocie, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
W kryterium cena oferta otrzymała 95 pkt, a w kryterium termin dostawy od dnia 
złożenia zamówienia – 0 pkt. Łącznie 95 pkt. 
 
Ilość złożonych ofert: 1 
Ilość ofert odrzuconych:0 

 

 
 

Zastępca Dyrektora  
Ds. Pielęgniarstwa i Administracji  
mgr Helena Brzozowska 


