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W S Z Y S C Y 
 
dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej w zapytaniu ofertowym na dostawę 
jednorazowego sprzętu medycznego na  potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc 
„Odrodzenie” w Zakopanem – pakiet nr 1, 2 i 3. 
 
Uprzejmie informuję, że Zamawiający w przedmiotowym zapytaniu ofertowym, za 
najkorzystniejsze uznał  oferty: 
 
Pakiet nr 1  
Teleflex Polska Sp. z o.o. 
ul. Iłżecka 26 
02-135 Warszawa 
Cena brutto za całość dostawy: 11 696,40 zł 
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: 
Jedyna złożona, 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 5 pkt. Łącznie 100 
pkt. 
Ilość ofert złożonych: 1 
Ilość ofert odrzuconych: 0 
 
Pakiet nr 2  
Teleflex Polska Sp. z o.o. 
ul. Iłżecka 26 
02-135 Warszawa 
Cena brutto za całość dostawy: 14 299,20 zł 
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: 
Jedyna złożona, 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 5 pkt. Łącznie 100 
pkt. 
Ilość ofert złożonych: 1 
Ilość ofert odrzuconych: 0 
 
Pakiet nr 3  
Edwards Lifesciences |Poland Sp. z o.o. 
Al. Jerozolimskie 100 
00-807 Warszawa 
Cena brutto za całość dostawy: 56 246,40 zł 
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: 
Jedyna złożona, 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 5 pkt. Łącznie 100 pkt. 
Ilość ofert złożonych: 1 
Ilość ofert odrzuconych: 0 
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