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WSZYSCY 
 

dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie 
przetargu nieograniczonego na  sukcesywną dostawę materiałów medycznych do Apteki Szpitalnej 
Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem 
 

Działając w oparciu o art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1986), zwanej dalej ustawą, uprzejmie 
informuję, że Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu za ofertę najkorzystniejszą  
w poszczególnych pakietach następujące oferty: 
PAKIET NR 1: 
 
Konsorcjum: 
Citonet-Kraków Sp. z o.o. 
Ul. Gromadzka 52 
30-719 Kraków 
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. 
Ul. Żółkiewskiego 20/26 
87-100 Toruń  
cena netto za całość dostawy: 55 408,00 zł 
podatek VAT 8% tj. 4 432,64 zł 
cena brutto za całość dostawy: 59 840,64 zł 
 
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej – pakiet nr 1 : 
Jedyna złożona oferta, spełniająca wszystkie wymagania Zamawiającego, a jej 
cena mieści się w kwocie, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. Oferta w kryterium cena: 80 pkt, jakość: 20 pkt. 
Łącznie 100 pkt. 
 
PAKIET NR 2: 
 
Euro Trade Technology Sp. z o.o. 
Ul. H. Siemiradzkiego 19 
64-920 Piła  
cena netto za całość dostawy: 1 975,00 zł 
podatek VAT 8% tj. 158,00 zł 
cena brutto za całość dostawy: 2 133,00 zł 
 
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej-pakiet nr 2:   
Jedyna złożona 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.  
 
PAKIET NR 3: 
 
Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. 
Ul. Żeromskiego 17 
95-200 Pabianice 
cena netto za całość dostawy: 147 763,86 zł 
podatek VAT 8%,23% tj. 12 250,39 zł 



cena brutto za całość dostawy: 160 014,25 zł 
 
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej-pakiet nr 3:   
Jedyna złożona 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.  
 
PAKIET NR 4: 
 
Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. 
Ul. Żeromskiego 17 
95-200 Pabianice 
cena netto za całość dostawy: 9 539,44 zł 
podatek VAT 8% tj. 763,15 zł 
cena brutto za całość dostawy: 10 302,59 zł 
 
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej-pakiet nr 4:   
Jedyna złożona 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.  
 
PAKIET NR 5: 
 
Skamex  Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. 
ul. Częstochowska 38/52 
93-121 Łódź 
cena netto za całość dostawy: 59 852,00 zł 
podatek VAT 8% tj. 4 788,16 zł 
cena brutto za całość dostawy: 64 640,16 zł 
 
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej-pakiet nr 5:   
Jedyna złożona 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.  
 
PAKIET NR 6: 
 
Lohmann&Rausher Sp. z o.o. 
ul. Moniuszki 14 
95-200 Pabianice 
cena netto za całość dostawy: 19 590,00 zł 
podatek VAT 8% tj. 1 567,20 zł 
cena brutto za całość dostawy: 21 157,20 zł 
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej-pakiet nr 6:   
Jedyna złożona 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.  
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