
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

NA 
 „USŁUGĘ W ZAKRESIE ZACIĄGNIĘCIA POŻYCZKI – LIMITU FINANSOWEGO W KWOCIE

3.000.000,00 ZŁ (TRZECH MILIONÓW ZŁOTYCH I 00/100) DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOZIENICACH ”

dla 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach,

 26-900 Kozienice, woj. Mazowieckie, 
Al. Wł. Sikorskiego 10,

tel.: 48 614 82 34, fax: 48 614 81 39
www.szpitalkozienice.pl                                                       e-mail: sekretariat@szpitalkozienice.pl

             Stosownie do postanowień art. 92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t. j. Dz. U. z 2013 r. Nr 907 z późn. zm.)  Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na  „Usługę w zakresie zaciągnięcia pożyczki – limitu finansowego w kwocie 3.000.000,00 zł (trzech
milionów złotych  i  00/100)  dla  Samodzielnego  Publicznego  Zespołu  Zakładów Opieki  Zdrowotnej  w Kozienicach” ,
Numer sprawy: 30/PN/ND.ZP/2015, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. 
W przedmiotowym postępowaniu została złożona 1 (słownie: jedna) oferta.
         Zamawiający dokonał  oceny i  porównania złożonej oferty nie podlegającej  odrzuceniu.  Zgodnie  ze Specyfikacją
Istotnych Warunków Zamówienia kryterium jakim kierował się Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej, była
cena limitu finansowego - 100% .

Zamawiający zgodnie ze wskazaną w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia formą dokonał oceny punktowej
złożonej oferty.

Wykaz, ocena i porównanie złożonej oferty: 

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
Wykonawcy

Streszczenie spełnienia
warunków udziału w
postępowaniu i oceny

ofert

Cena limitu
finansowego

Punktacja

Kolejność ofert
wg kryterium

ceny limitu
finansowego

1

MAGELLAN S.A. 
Al. Piłsudskiego 76

90 – 330 Łódź
tel.:/fax: (42) 272 31 00/ (42) 272 31 01

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta nie
podlega odrzuceniu.

78 342,63 zł
Cena limitu

finansowego – 100,00
= 100,00 pkt

Oferta pierwsza
w kolejności

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, iż oferta nr 1 firmy              
MAGELLAN S.A. odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza
w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru. 

Firma MAGELLAN S.A. za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowała najniższą cenę limitu finansowego  78 342,63
PLN, co jest równoważne z przyznaniem maksymalnej liczby punktów  (100,00 pkt).

Umowa z firmą MAGELLAN S.A.  zostanie podpisana w dniu  29 października 2015r.

Kozienice, 27.10.2015r.
   Zatwierdzam                          

mgr Jarosław Pawlik                   
   Dyrektor SPZZOZ w Kozienicach         

(podpis i pieczęć na oryginale)             
         

http://www.szpitalkozienice.pl/

