
Częstochowa  27.02.2015 r.  
 
MSZ.ZP.3411/1/2015 

       
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 implantów dla Oddziału Urazowo – Ortopedycznego SP  ZOZ Miejskiego Szpitala 
Zespolonego z siedzib ą w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15. 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 06.02.2015 r. 
pod nr 16217 – 2015. 
 

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 
ChM Sp z o.o 
16 – 061 Juchnowiec Ko ścielny, Lewickie 3b 
Oferowana cena netto:  163.122,00 PLN, brutto: 176.171,76 PLN 
Termin realizacji zamówienia – 2 dni robocze 
Jedyna złożona oferta na pakiet. 
 
Streszczenie oceny i porównanie zło żonych ofert 

Nr 
Oferty  

 
Nazwa, adres Wykonawcy 

Liczba  
pkt w kryterium 

cena – 95% 

Liczba  
pkt w kryterium 
Termin realizacji 

zamówienia w ci ągu 2 
dni roboczych – 5%  

Łączna 
punktacja 

2 ChM Sp. z o.o, 16 – 061 Juchnowiec Kościelny, 
Lewickie 3b 

95 5 100 

 
PAKIET Nr 2    
Przedsi ębiorstwo Handlowo – Usługowe „ANMAR” Sp. z o.o, Sp.  K 
ul. Bławatków 6, 43 – 100 Tychy 
Oferowana cena netto:  46.126,52 PLN, brutto: 49.816,64 PLN 
Termin realizacji zamówienia – 2 dni robocze 
Jedyna złożona oferta na pakiet. 
 
Streszczenie oceny i porównanie zło żonych ofert 

Numer 
oferty 

 
              Nazwa, adres Wykonawcy  

Liczba  
pkt w kryterium 

cena – 90% 

Liczba  
pkt w kryterium 
Termin realizacji 

zamówienia w ci ągu 2 dni 
roboczych – 5%  

Łączna 
punktacja 

1 

 
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe 
„ANMAR” Sp. z o.o, Sp. K 
ul. Bławatków 6, 43 – 100 Tychy 
 

95 5 100 

 
 
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta wybranego Wykonawcy w poszczególnym pakiecie spełnia wszystkie warunki zawarte 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uzyskała największą ilość punktów obliczonych 
zgodnie z kryteriami podanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, (cena 95%) i (termin 
realizacji zamówienia 5%). 



 
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   

 
 

 
Podpisał: 
Dyrektor 
Wojciech Konieczny 


