
   Częstochowa, 27.03.2014 r. 
 
 
MSZ.ZP.3411/03/14 
 

  
OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU  

 
dot.  post ępowania przetargowego w trybie przetargu nieogranic zonego  o warto ści nie 

przekraczaj ącej kwoty okre ślonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 us t. 8 
ustawy PZP na dostaw ę sprz ętu jednorazowego u żytku dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego 
Szpitala Zespolonego w Cz ęstochowie, ogłoszonego w Biuletynie Zamówie ń Publicznych  
z dnia 12.03.2014 r.  pod numerem: 51833 -2014 

 
Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U z 2013 r. nr 150 poz. 907 z późn. zmianami) Dyrekcja SP ZOZ Miejskiego Szpitala 
Zespolonego w Częstochowie informuje, że w wyniku przeprowadzonej oceny złożonych ofert  
w prowadzonym postępowaniu wybrano najkorzystniejsze oferty na poszczególne pakiety, które 
przedstawiły firmy: 
 
Pakiet nr 1  oferta nr 3 tj. Przedsi ębiorstwo Handlowo-Usługowe „ANMAR”  Sp. z o.o, Sp.K  
         ul. Bławatków 6, 43 – 100 Tychy 

cena netto oferty  -   9.396,00 PLN  
cena brutto oferty - 10.147,67 PLN  

Jedyna złożona oferta na pakiet 
Ilość punktów przyznana ofercie – 100 
Pakiet nr 2  oferta nr 3 tj. Przedsi ębiorstwo Handlowo-Usługowe „ANMAR”  Sp. z o.o, Sp.K  
         ul. Bławatków 6, 43 – 100 Tychy 

cena netto oferty  - 62.461,20 PLN  
cena brutto oferty - 67.458,10 PLN  

Jedyna złożona oferta na pakiet 
Ilość punktów przyznana ofercie – 100 
Pakiet nr 3  oferta nr 3 tj. Przedsi ębiorstwo Handlowo-Usługowe „ANMAR”  Sp. z o.o, Sp.K  
         ul. Bławatków 6, 43 – 100 Tychy 

cena netto oferty  -   99.084,80 PLN  
cena brutto oferty - 107.011,58 PLN  

Jedyna złożona oferta na pakiet 
Ilość punktów przyznana ofercie – 100 
Pakiet nr 4  oferta nr 3 tj. Przedsi ębiorstwo Handlowo-Usługowe „ANMAR”  Sp. z o.o, Sp.K  
         ul. Bławatków 6, 43 – 100 Tychy 

cena netto oferty  - 82.744,98 PLN  
cena brutto oferty - 89.364,59 PLN  

Jedyna złożona oferta na pakiet 
Ilość punktów przyznana ofercie – 100 
Pakiet nr 5  oferta nr 3 tj. Przedsi ębiorstwo Handlowo-Usługowe „ANMAR”  Sp. z o.o, Sp.K  
         ul. Bławatków 6, 43 – 100 Tychy 

cena netto oferty  - 13.619,90 PLN  
cena brutto oferty - 14.709,50 PLN  

Jedyna złożona oferta na pakiet 
Ilość punktów przyznana ofercie – 100 
Pakiet nr 6  oferta nr 1 tj  LOHMANN& RAUSCHER POLSKA Sp. z o.o 
        ul. Moniuszki 14, 95 – 200 Pabianice 

cena netto oferty  - 63.040,00 PLN  
cena brutto oferty - 68.083,20  PLN  

Ilość punktów przyznana ofercie – 100 
Na w/w pakiet wpłynęła jeszcze oferta Firmy: 
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ANMAR”  Sp. z o.o, Sp.K  ul. Bławatków 6, 43 – 100 Tychy 
Liczba punktów przyznanych ofercie - 93,17 
 
 
 



Pakiet nr 7  oferta nr 2 tj. SKAMEX  Sp. z o.o, S.K.A  
         ul. Częstochowska  38/52, 93 – 121 Łód ź 

cena netto oferty  - 134.305,00 PLN  
cena brutto oferty - 145.049,40 PLN  

Jedyna złożona oferta na pakiet 
Ilość punktów przyznana ofercie – 100 
 
Uzasadnienie wyboru oferty:  
Oferta wybranego Wykonawcy w poszczególnym pakiecie spełnia wszystkie warunki zawarte 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uzyskała największą ilość punktów obliczonych 
zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, kryterium (cena) i jego wagą (100%). 
 
Podstawa prawna dokonanego wyboru:  
Art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 
 
Podstawa prawna powiadomienia;  
Art. 92 ustawy z dnia 20 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych 
 
Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych informujemy, że  
w prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucona żadnej oferty. 
 
Z wybranym Wykonawcą, zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego w terminie 
określonym w przepisach art. 94 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jedn. Dz. U. z 2013 r. Nr 150, poz 907 z późn. zmian.) 
 
 
Dziękujemy za udział w post ępowaniu  

 
 
Podpisał: 
Dyrektor 
Wojciech Konieczny 


