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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 rękawic diagnostycznych 
oraz chirurgicznych na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” 
w Zakopanem – Pakiet nr 1 i 2. 
 
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 na podstawie 
kryteriów oceny ofert wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu i siwz, w przedmiotowym 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uznał za najkorzystniejsze oferty firm: 
 
PAKIET NR 1       
Mercator Medical Spółka Akcyjna 
Ul. Heleny Modrzejewskiej 30 
31-327 Kraków 
    Cena netto za całość dostawy: 165 000,00 zł 

Podatek VAT 8% tj. 13200,00 zł 
Cena brutto za całość dostawy: 178 200,00 zł 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej – pakiet nr 1 : 
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 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 2 
Skamex Sp. z o.o. sp.k 
Ul. Częstochowska 38/52 
93-121 Łódź 

Cena netto za całość dostawy:15600,00 zł 
Podatek VAT 8% tj. 1248,00 zł 
Cena brutto za całość dostawy: 16848,00 zł 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej – pakiet nr 2 : 
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 
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