
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 

 
Znak: A.ZP-271-21/20                                                                 Zakopane, dnia 2020-12-21 
 

   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 Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc w Zakopanem 
– Pakiet nr 2,3,4,5,7,8,9,10,11,12 i 13. 
 

Działając w oparciu o art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1843 ze zm.), uprzejmie informuję, że Zamawiający w 
przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uznał za najkorzystniejsze 
oferty firm: 
 
PAKIET NR 2 
Centrum Zaopatrzenia Medycznego „CEZAL” SA Wrocław 
Oddział Kraków 
Ul. Balicka 117 
30-149 Kraków 

Cena netto za całość dostawy: 36185,00 zł 
Podatek VAT 8% tj. 2894,80 zł 
Cena brutto za całość dostawy: 39079,80 zł 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej – pakiet nr 2 : 
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 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 3 
AKME Sp. z o.o. Sp.k. 
Ul. Poloneza 89B 
02-826 Warszawa  

Cena netto za całość dostawy: 19000,00 zł 
Podatek VAT 8% tj. 1520,00 zł 
Cena brutto za całość dostawy: 20520,00 zł 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej – pakiet nr 3: 
Oferta jest ważna, spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i przedstawia najkorzystniejszy 
bilans ceny i kryterium termin dostawy.  W kryterium cena oferta otrzymała 95 pkt, a w kryterium 
termin dostawy od dnia złożenia zamówienia – 3,33 pkt. Łącznie 98,33 pkt. 

Lp Wykonawcy, którzy złożyli 
oferty 

Kryterium – 
cena 95% 

Kryterium – 
termin 
dostawy -5% 

Łącznie pkt. 
100 

1. AKME Sp. z o.o. Sp.k. 
Ul. Poloneza 89B 
02-826 Warszawa 

95pkt. 3,33 pkt. 98,33 pkt. 

2. Asept Sp. z o.o. 
Ul. Warszawska 12A 
06-300 Przasnysz 

80,08 pkt. 5 pkt. 85,08  pkt. 

 Pajunk Medical Produkt GmbH 
Karl-Hall-Strasse 2, 78187 
Geisingen 

91,99 3,33 94,99 pkt 

Ilość złożonych ofert: 3 
Ilość ofert odrzuconych:0 
 
PAKIET NR 4 
SUN-MED. Spółka Cywilna 



ul. Franciszkańska 104/112 
  91-845 Łódź  

Cena netto za całość dostawy: 8400,00 zł 
Podatek VAT 8% tj. 672,00 zł 
Cena brutto za całość dostawy: 9072,00 zł 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej – pakiet nr 4 : 
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 5 
Boston Scientific Polska Sp. z o.o.  
Al. Jana Pawła II 22 
00-133 Warszawa 

Cena netto za całość dostawy: 25 800,00 zł 
Podatek VAT 8% tj. 2064,00 zł 
Cena brutto za całość dostawy: 27 864,00 zł 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej – pakiet nr 5 : 
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 7 
Skamex Sp. z o.o. sp.k 
Ul. Częstochowska 38/52 
93-121 Łódź 

Cena netto za całość dostawy: 78138,00 zł 
Podatek VAT 8% tj. 6251,04 zł 
Cena brutto za całość dostawy: 84389,04 zł 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej – pakiet nr 7: 
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 8 

BERYL MED POLAND Sp. Z o.o. 
ul. Złotej Jesieni 58 
05-410 Józefów 

Cena netto za całość dostawy: 43500,00 zł 
Podatek VAT 8% tj. 3480,00 zł 
Cena brutto za całość dostawy: 46980,00 zł 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej – pakiet nr 8 : 
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 9 
SUMI Sp. z o.o. 
ul.Drobiarska 35 
05-070 Sulejuwek 

Cena netto za całość dostawy: 76917,50 zł 
Podatek VAT 8% tj. 6153,40 zł 
Cena brutto za całość dostawy: 83070,90 zł 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej – pakiet nr 9: 



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 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 10 
Alteris S.A. 
ul. Ceglana 35 
40-514 Katowice 

Cena netto za całość dostawy: 33120,00 zł 
Podatek VAT 8% tj. 2649,60 zł 
Cena brutto za całość dostawy: 35769,60 zł 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej – pakiet nr 10: 
Oferta jest ważna, spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i przedstawia najkorzystniejszy 
bilans ceny i kryterium termin dostawy.  W kryterium cena oferta otrzymała 95 pkt., a w kryterium 
termin dostawy od dnia złożenia zamówienia - 5 pkt. Łącznie 100 pkt. 
 
Lp Wykonawcy, którzy złożyli oferty Kryterium 

– cena 
95% 

Kryterium  
– termin 
dostawy -5% 

Łącznie 
pkt. 100 

1. Alteris S.A. 
ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice 

95 pkt. 5 pkt. 100 pkt. 

2. Mtes Sp. z o.o. 
Ul. Rakowiecka 10?B lok.4 
31-511 Kraków 

91,28 pkt. 5 pkt. 96,28 pkt. 

3. NTM-MED. S.C. 
Ul. Wyszyńskiego 154B/1 
66-400 
Gorzów Wlkp. 

94,79 pkt. 5 pkt. 99,79 pkt. 

Ilość złożonych ofert: 3 
Ilość ofert odrzuconych:0 

 
PAKIET NR 11 
Edwards Lifesciences Poland Sp. z o.o. 
Al. Jerozolimskie 94 
00-807 Warszawa 

Cena netto za całość dostawy: 52500,00 zł 
Podatek VAT 8% tj. 4200,00 zł 
Cena brutto za całość dostawy:56700,00zł 

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 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 12 
CITO Innovative Solutions Paweł Kowalewski 
Ul. Kwarciana 1/61 
04-045 Warszawa 
Cena netto za całość dostawy: 14 620,00 zł 
Podatek VAT 8% tj. 1169,60 zł 
Cena brutto za całość dostawy: 15 789,60 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 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 13 
ASPIRONIX Polska Sp. z o.o. 



Ul. Różyckiego 3 
31-324 Kraków 
Cena netto za całość dostawy: 73 770,00 zł 
Podatek VAT 8% tj. 5901,60 zł 
Cena brutto za całość dostawy: 79671,60 zł 
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej – pakiet nr 13 : 
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 
 

 

Zastępca Dyrektora  
Ds. Pielęgniarstwa i Administracji  
mgr Helena Brzozowska 


