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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 jednorazowych staplerów,  ładunków do 
staplerów, zestawów ładunków niezbędnych do przeprowadzenia zabiegów VATS, na potrzeby 
Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem- pakiet nr 1,2,3 
 

 
Działając w oparciu o art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą, uprzejmie 
informuję, że Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu- w pakiecie nr 1,2,3 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: 565 260,00 zł 
podatek VAT 8% tj. 45 220,80 zł 
cena brutto za całość dostawy: 610 480,80 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- 40 pkt. Łącznie 100 pkt. 
 
PAKIET NR 2: 
1. Medtronic Poland Sp. z o.o. 
Ul. Polna 11 
00-633 Warszawa 
cena netto za całość dostawy: 17 700,00 zł 
podatek VAT 8% tj. 1 416,00 zł 
cena brutto za całość dostawy: 19 116,00 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- 40 pkt. Łącznie 100 pkt. 
 
PAKIET NR 3: 
1. Medtronic Poland Sp. z o.o. 
Ul. Polna 11 
00-633 Warszawa 
cena netto za całość dostawy: 139 970,00 zł 
podatek VAT 8% tj. 11 197,60 zł 
cena brutto za całość dostawy: 151 167,60 zł 
 
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej – pakiet nr 3 : 
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- 21,33 pkt. Łącznie 81,33 pkt. 
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