
SZPITAL SPECJALISTYCZNY CHORÓB PŁUC „ODRODZENIE”  
im. Klary Jelskiej 

UL. GŁADKIE 1, 34-500 ZAKOPANE 
tel. (018) 20 150 45,       fax. (018) 20 146 32 

 e-mail: administracja@szpitalodrodzenie.pl  www.szpitalodrodzenie.pl 
 
                   NIP: 736-14-54-134                                  REGON 0295171 

A.ZP-271-7/20                     Zakopane, 2020-05-05 
 

W S Z Y S C Y 

 
dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę preparatów 
dezynfekcyjnych do Apteki Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w 
Zakopanem – dot. pakiet nr 1,3,4,5 i 6.  

 
Działając w oparciu o art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843), uprzejmie informuję, że 
Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uznał 
za najkorzystniejsze oferty firm: 
 
Pakiet nr 1  
Centrum Zaopatrzenia Medycznego „CEZAL” SA Wrocław 
Oddział Kraków 
Ul. Balicka 117 
30-149 Kraków 

Cena netto za całość dostawy: 60210,50 zł 
Podatek VAT 8% i 23% tj6497,89 zł 
Cena brutto za całość dostawy: 66708,39 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 100%, oferta otrzymała 100 pkt. 
Ilość złożonych ofert:1 
Ilość ofert odrzuconych:0 
 

Pakiet nr 3 
OLYMPUS Polska Sp. z o.o. 
Ul. Wynalazek 1 
02-677 Warszawa 

Cena netto za całość dostawy: 64182,60 zł 
Podatek VAT 8% tj. 5134,61 zł 
Cena brutto za całość dostawy: 69317,21 zł 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej – pakiet nr 3: 
Jedyna ważna oferta, spełniająca wymagania Zamawiającego, a jej cena mieści się 
w kwocie, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
W kryterium cena 100%, oferta otrzymała 100 pkt. 
Ilość złożonych ofert:1 
Ilość ofert odrzuconych:0 
 

Pakiet nr 4 
Schulke Polska Sp. z o.o. 
Aleje Jerozolimskie 132 
02-305 Warszawa 

Cena netto za całość dostawy: 27809,58 zł 
Podatek VAT 8%,23% tj. 2247,53 zł 
Cena brutto za całość dostawy: 30057,11 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 100%, oferta otrzymała 100 pkt. 
Ilość złożonych ofert:1 
Ilość ofert odrzuconych:0 
 

Pakiet nr 5 
Aesculap Chifa Sp. z o.o. 
ul. Tysiąclecia 14 
64-300 Nowy Tomyśl 

Cena netto za całość dostawy: 8178,50 zł 
Podatek VAT 8% tj. 654,28 zł 
Cena brutto za całość dostawy: 8832,36 zł 

Jedyna ważna oferta, spełniająca wymagania Zamawiającego, a jej cena mieści się 
w kwocie, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
W kryterium cena 100%, oferta otrzymała 100 pkt. 
Ilość złożonych ofert:1 
Ilość ofert odrzuconych:0 
 

Pakiet nr 6 
Centrum Zaopatrzenia Medycznego „CEZAL” SA Wrocław 
Oddział Kraków 
Ul. Balicka 117 
30-149 Kraków 

Cena netto za całość dostawy: 7705,00 zł 
Podatek VAT 8% i 23% tj 620,15 zł 
Cena brutto za całość dostawy: 8325,15 zł 

Jedyna ważna oferta, spełniająca wymagania Zamawiającego, a jej cena mieści się 
w kwocie, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
W kryterium cena 100%, oferta otrzymała 100 pkt. 
Ilość złożonych ofert:1 
Ilość ofert odrzuconych:0 
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