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Warszawa, 2017-11-17 

Ldz. DZPZ  / 1604 / 2017 

 
WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA 

Dotyczy: 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
na dostawę:  
Pakiet nr 1: Diatermia chirurgiczna mono i bipolarna z wyposażeniem - 1 szt. 
Pakiet nr 2: Aparat do terapii nerkozastępczej i plazmaferezy - 1 szt. 
Pakiet nr 3: Zestaw do diagnostyki wideoendoskopowej nowotworów głowy i szyi - 1 kpl 
nr PN-177/17/JP/P-40 

PAKIET  NR   1   
Diatermia chirurgiczna mono i bipolarna z wyposażeniem - 1 szt.  

Niniejszym Zamawiający informuję, że w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone 
dwie oferty:   

Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko  Adres Wykonawcy 

1 ERBE POLSKA Sp. z o.o.  
 

Al. Rzeczypospolitej 14/2.8 
02 - 972  WARSZAWA 

3 MEDTRONIC  POLAND  Sp. z o.o.  ul. Polna 11 
00 - 633  WARSZAWA 

 
Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający zawiadamia, iż w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego w zakresie pakietu nr 1, jako najkorzystniejszą, wybrano ofertę nr 1 
firmy:  
ERBE POLSKA Sp. z o.o.,  Al. Rzeczypospolitej 14/2.8, 02-972 Warszawa, wartość 
brutto oferty  15 325,20 PLN.   
Wybrana oferta spełnia warunki określone w SIWZ oraz uzyskała maksymalną ilość punktów 
(100 pkt.) zgodnie z kryteriami oceny ofert (cena – 100 %).   

Poniżej Zamawiający podaje streszczenie oceny i porównanie ofert, złożonych w tym 
pakiecie:  
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Nr oferty Liczba pkt. w kryterium: 

cena  100,00 

RAZEM 

1 100,00 100,00 

3 64,20 64,20 

 
Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie  krótszym niż 10 
dni od dnia przesłania niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 
zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

 

PAKIET  NR   2   
Aparat do terapii nerkozastępczej i plazmaferezy - 1 szt.  
 
Niniejszym Zamawiający informuję, że w przedmiotowym postępowaniu została złożona  
1 oferta:   

Nr 
oferty Firma (nazwa) lub nazwisko  Adres Wykonawcy 

2 BAXTER POLSKA Sp. z o.o.  
 

ul. Kruczkowskiego 8  
00 - 380  WARSZAWA 

 
Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający zawiadamia, iż w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego  w trybie przetargu nieograniczonego 
w zakresie pakietu nr 2, jako najkorzystniejszą, wybrano ofertę nr 2 firmy:  
BAXTER POLSKA Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00 - 380  WARSZAWA, wartość 
brutto oferty  63 720,00   PLN.  
Wybrana oferta spełnia warunki określone w SIWZ oraz uzyskała maksymalną ilość punktów 
(100 pkt.) zgodnie z kryteriami oceny ofert (cena – 100%).   
Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie krótszym niż 10 dni 
od dnia przesłania niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 
zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1a).  

Dziękujemy za udział w postępowaniu.  

p.o. KIEROWNIKA DZIAŁU 
Zamówień Publicznych 

i Zaopatrzenia 

Mariola Balikowska 

 

 
 


