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 OGŁOSZENIE WYNIKÓW 
 

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: Wyposa żenie modernizowanego Oddziału Pediatrycznego Miejsk iego Szpitala Zespolonego 
w Częstochowie. 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 25.08.2014 r. 
pod nr 181891 – 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 1 tj.  SCHIMA Sp. z o.o 
                      ul. Ko ścielna 6, 52 – 314 Wrocław 

Cena oferty netto:   62.873,65 PLN 
    Cena oferty brutto: 69.924,58 PLN  
Liczba punktów przyznanych ofercie  – 100 
 
Na w/w pakiet wpłynęły jeszcze oferty Firm: 
1. Awamed Medizintechnik ul. Santocka 44, 71 – 083 Szczecin 
Liczba punktów przyznanych ofercie  – 86,65 
2. INMED – Karczewscy Sp. z o.o, Sp. K ul. Kwiatowa 32A, 55-330 Krępice 
Liczba punktów przyznanych ofercie  – 42,78 
3. CALIFORNIA2 Beata Ewa Kozłowska , Trzebieszewo 2, 72 – 400 Kamień Pomorski 
Liczba punktów przyznanych ofercie  – 78,23 
 
PAKIET Nr 3  - oferta nr 3 tj:  AGMED – Gazy Medyczne Sp. z o.o 
    ul. Basztowa 8, Nowe Gulczewo 09 – 410 Płock 

Cena oferty netto:   27.900,00 PLN 
    Cena oferty brutto: 30.132,00 PLN  
Liczba punktów przyznanych ofercie  – 100 
 
Na w/w pakiet wpłynęła jeszcze oferta Firmy: 
Multimed Sp. z o.o ul. Brukowa 6, 91 – 341 Łódź 
Liczba punktów przyznanych ofercie  – 81,02 
 
PAKIET nr 2 nie został rozstrzygnięty ze względu na to, że na pakiet ten nie została złożona oferta. 
 
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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