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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: Zakup sprz ętu medycznego dla Oddziałów Miejskiego Szpitala Zes polonego w Cz ęstochowie – 
III część realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Z akup sprz ętu i aparatury medycznej 
dla Miejskiego Szpitala Zespolonego w Cz ęstochowie”.  
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 22.07.2014 r. 
pod nr 244728 – 2014. 
 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity 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 najkorzystniejsze oferty na poszczególne pakiety, które 
przedstawiły firmy: 
 
PAKIET Nr 1 - oferta nr 4 tj.  STOLTER Sp. z o.o 
                      86 – 212 Stolno, Grubno 63 

Cena oferty netto:   68.805,00 PLN 
    Cena oferty brutto: 74.654,40 PLN  
Jedyna złożona oferta na pakiet 
Liczba punktów przyznanych ofercie  – 100 
PAKIET Nr 2  -  oferta nr 1 tj: KONKRET Dagmara Fik, Marcin Mazurkiewicz Spółka J awna 
               ul. Dworcowa 15A, 86 – 200 Chełmno 

Cena oferty netto:    37.032,00 PLN 
    Cena oferty brutto:  39.994,56 PLN  
Jedyna złożona oferta na pakiet 
Liczba punktów przyznanych ofercie  – 100 
PAKIET Nr 3  - oferta nr 3 tj:  PROMED S.A 
    ul. Krajewskiego 1b, 01 -520 Warszawa 

Cena oferty netto:    52.200,00 PLN 
    Cena oferty brutto:  56.376,00 PLN  
Jedyna złożona oferta na pakiet 
Liczba punktów przyznanych ofercie  – 100 
PAKIET Nr 4 - oferta nr 5 tj:  Przedsi ębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa CEZAL LUBLIN Sp. z  o.o  
                                               ul. Al. Spółdzielczo ści Pracy 38, 20 – 147 Lublin 

Cena oferty netto:  129.850,00 PLN 
    Cena oferty brutto: 140.238,00 PLN 
Jedyna złożona oferta na pakiet 
Liczba punktów przyznanych ofercie  – 100 
PAKIET Nr 5 - oferta nr 2 tj:  OXFORD POL Sp. z o.o 

Pl. Zwyci ęstwa 2, 90 – 312 Łód ź 
Cena oferty netto:   41.800,00 PLN 

    Cena oferty brutto: 45.639,00 PLN 
Jedyna złożona oferta na pakiet 
Liczba punktów przyznanych ofercie  – 100 
 
Uzasadnienie wyboru:  
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 – Prawo zamówień publicznych 
 
Podstawa prawna powiadomienia;  
art. 92 ustawy – Prawo zamówień publicznych 
 
Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych informujemy, że 
wprowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono 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. poz. 907 z późn, zmianami) 
 
 
Zamawiaj ący dzi ękuje Wykonawcom za wzi ęcie udziału w post ępowaniu i zło żenie ofert 
przetargowych   
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