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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 dostawę  i instalację bronchoskopu, 
bronchofiberoskopów oraz wideolaryngoskopów na  potrzeby Szpitala Specjalistycznego 
Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem 
 
 

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 ofertę najkorzystniejszą  w poszczególnych pakietach następujące oferty: 
PAKIET NR 1  
1. Olympus Polska Sp. z o.o.  
ul. Wynalazek 1 
02-676 Warszawa 

Cena netto za całość dostawy: 130 437,84 zł 

Podatek VAT 8% tj. 10 435,03 zł 

Cena brutto za całość dostawy: 140 872,87 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 oferta otrzymała 60 pkt, kryterium termin dostawy-0 pkt i okres 
gwarancji-20 pkt. Łącznie 80 pkt. 
 

PAKIET NR 2  
1. Olympus Polska Sp. z o.o.  
ul. Wynalazek 1 
02-676 Warszawa 

Cena netto za całość dostawy: 101 530,80 zł 

Podatek VAT 8% tj. 8 122,46 zł 

Cena brutto za całość dostawy: 109 653,26 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 oferta otrzymała 60 pkt, kryterium termin dostawy-0 pkt i okres 
gwarancji-0 pkt. Łącznie 60 pkt. 
 
PAKIET NR 3  
1. Olympus Polska Sp. z o.o.  
ul. Wynalazek 1 
02-676 Warszawa 

Cena netto za całość dostawy: 56 901,39 zł 

Podatek VAT 8% tj. 4 552,11 zł 



 
 
 
Cena brutto za całość dostawy: 61 453,50 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 oferta otrzymała 60 pkt, kryterium termin dostawy-0 pkt i okres 
gwarancji-0 pkt. Łącznie 60 pkt. 
 
PAKIET NR 4 
1. MEDIM Sp. z o.o. 
ul. Puławska 45B  
05-500 Piaseczno 

Cena netto za całość dostawy: 47 884,05 zł 

Podatek VAT 8% tj. 3 830,72 zł 

Cena brutto za całość dostawy: 51 714,77 zł  
 

 
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej – pakiet nr 4 : 
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, kryterium termin dostawy-0 pkt i okres 
gwarancji-0 pkt. Łącznie 60 pkt. 
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