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 OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU  

 
dot.  post ępowania prowadzonego w trybie przetargu nieogranicz onego o warto ści nie 

przekraczaj ącej kwoty okre ślonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 us t. 8 
ustawy PZP na dostaw ę odczynników wraz z dzier żawą analizatora parametrów krytycznych  
dla SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Cz ęstochowie przy ul. Mirowskiej 15, 
ogłoszonego w Biuletynie Zamówie ń Publicznych z dnia 25.07.2014 r. pod numerem 
249918- 2014. 

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

jedn. Dz. U. z 2013 r. 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 najkorzystniejszą ofertę, którą przedstawiła firma: 
  
                              RADIOMETR Sp. z o.o 

ul. Kolejowa 5/7 
01 – 217 Warszawa  

     
Dostawa odczynników  
Cena oferty netto:   316.040,00  PLN 

    Cena oferty brutto: 341.431,20  PLN 
    Dzierżawa analizatora parametrów  krytycznych  

Cena oferty netto:   1.200,00  PLN 
    Cena oferty brutto: 1.476,00  PLN 
 
Liczba punktów przyznanych ofercie  – 100 
Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej: Cena  - 100 % 
 
Uzasadnienie wyboru:  
Jedyna złożona oferta w postępowaniu, spełniająca wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 
 
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 29 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. 907 z późn, zmianami) 
 
Dziękujemy za udział w post ępowaniu 

 
Podpisał: 
Dyrektor 
Wojciech Konieczny 


