
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

NA 
 „ZAKUP SPRZĘTU WRAZ Z WYPOSAŻENIEM DLA SP ZZOZ W KOZIENCACH –

SPRZĘT I WYPOSAŻENIE MEDYCZNE”
dla 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach, 
26-900 Kozienice,  Al. Wł. Sikorskiego 10, 

woj. Mazowieckie,
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., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą,  Zamawiający informuje że w postępowaniu 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup sprzętu wraz z wyposażeniem dla SP ZZOZ w 
Kozienicach – sprzęt i wyposażenie medyczne ”, Numer sprawy: 27/PN/ND.ZP/2015, dokonano wyboru 
najkorzystniejszej oferty, w poszczególnych zadaniach. 
W przedmiotowym postępowaniu zostało złożonych  18 ofert. W przedmiotowym postępowaniu nie odrzucono 
żadnej oferty. W przedmiotowym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

Zamawiający  dokonał  oceny  i  porównania  złożonych  ofert  nie  podlegających  odrzuceniu.  Zgodnie  ze
Specyfikacją  Istotnych Warunków Zamówienia kryteriami  jakim kierował się Zamawiający przy wyborze oferty
najkorzystniejszej, w poszczególnych zadaniach, była:
a) cena brutto - 80% 
b) termin dostawy – 10%
c) okres gwarancji – 10%

Zamawiający zgodnie ze wskazaną w specyfikacji istotnych warunków zamówienia formą dokonał oceny
punktowej złożonych ofert.

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert: 
Zadanie nr 1 poz. 1 –  Kardiomonitory wraz z centralą monitorującą i wyposażeniem

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
Wykonawcy

Streszczenie spełnienia
warunków udziału w
postępowaniu i oceny

ofert

Cena  brutto 
(punktacja)

Termin 
 dostawy 

(punktacja)

Okres
gwarancji
(punktacja)

Punktacja
(razem)

Kolejność
ofert  wg

kryteriów 

14

VIRIDIAN POLSKA Sp. z o. o.
ul. Bielawska 6 lok. 9
02 – 511 Warszawa 

tel.:/fax: (22) 844 30 30/ (22) 844 29 62

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega odrzuceniu.

284 985,00 zł

(80,00 pkt)

21 dni

(10,00 pkt)

24 miesiące

(10,00 pkt)
100,00 pkt

Oferta
pierwsza w
kolejności

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta 
nr 14 firma VIRIDIAN POLSKA Sp. z o. o. odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w specyfikacji i 
została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru. 

Firma VIRIDIAN POLSKA Sp. z o. o.  za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowała najniższą cenę              
284 985,00 PLN, najkorzystniejszy termin dostawy – 21 dni oraz okres gwarancji – 24 miesiące, co jest równoważne z 
przyznaniem maksymalnej liczby punktów (100,00).

Umowa z firmą VIRIDIAN POLSKA Sp. z o. o.  zostanie podpisana w dniu  01 grudnia 2015r.

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert: 
Zadanie nr 1 poz. 2 –  Kardiomonitory wraz z centralą monitorującą i wyposażeniem

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
Wykonawcy

Streszczenie spełnienia
warunków udziału w
postępowaniu i oceny

ofert

Cena  brutto 
(punktacja)

Termin 
 dostawy 

(punktacja)

Okres
gwarancji
(punktacja)

Punktacja
(razem)

Kolejność
ofert  wg

kryteriów 

14

VIRIDIAN POLSKA Sp. z o. o.
ul. Bielawska 6 lok. 9
02 – 511 Warszawa 

tel.:/fax: (22) 844 30 30/ (22) 844 29 62

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega odrzuceniu.

48 859,20 zł

(80,00 pkt)

7 dni

(10,00 pkt)

24 miesiące

(10,00 pkt)
100,00 pkt

Oferta
pierwsza w
kolejności

18

PROMED S.A.
ul. Krajewskiego 1b
01 – 520 Warszawa 

tel.:/fax: (22) 839 99 01/ (22) 839 64 57

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega odrzuceniu.

55 080,00 zł

(70,96 pkt)

21 dni

(3,33 pkt)

24 miesiące

(10,00 pkt)
84,29 pkt

Oferta
druga w

kolejności

http://www.szpitalkozienice.pl/


Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta 
nr 14 firma VIRIDIAN POLSKA Sp. z o. o. odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w specyfikacji i 
została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru. 

Firma VIRIDIAN POLSKA Sp. z o. o.  za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowała najniższą cenę              
48 859,20 PLN, najkorzystniejszy termin dostawy – 7 dni oraz okres gwarancji – 24 miesiące, co jest równoważne z 
przyznaniem maksymalnej liczby punktów (100,00).

Umowa z firmą VIRIDIAN POLSKA Sp. z o. o.  zostanie podpisana w dniu  07 grudnia 2015r.

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert: 
Zadanie nr  2 –  Respiratory wraz z wyposażeniem

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
Wykonawcy

Streszczenie spełnienia
warunków udziału w
postępowaniu i oceny

ofert

Cena  brutto 
(punktacja)

Termin 
 dostawy 

(punktacja)

Okres
gwarancji
(punktacja)

Punktacja
(razem)

Kolejność
ofert  wg

kryteriów 

2

COVIDIEN POLSKA Sp. z o. o.
ul. Polna 11

00 – 633 Warszawa 
tel.:/fax: (22) 312 20 00/ (22) 312 20 20

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega odrzuceniu.

172 998,72 zł

(80,00 pkt)

21 dni

(10,00 pkt)

24 miesiące

(10,00 pkt)
100,00 pkt

Oferta
pierwsza w
kolejności

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta 
nr 2 firma COVIDIEN POLSKA Sp. z o. o. odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w specyfikacji i 
została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru. 

Firma COVIDIEN POLSKA Sp. z o. o.  za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowała najniższą cenę             
172 998,72 PLN, najkorzystniejszy termin dostawy – 21 dni oraz okres gwarancji – 24 miesiące, co jest równoważne z 
przyznaniem maksymalnej liczby punktów (100,00).

Umowa z firmą COVIDIEN POLSKA Sp. z o. o. zostanie podpisana w dniu  01 grudnia 2015r.

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert: 
Zadanie nr 3 –  Holter EKG wraz z rejestratorami i  wyposażeniem

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
Wykonawcy

Streszczenie spełnienia
warunków udziału w
postępowaniu i oceny

ofert

Cena  brutto 
(punktacja)

Termin 
 dostawy 

(punktacja)

Okres
gwarancji
(punktacja)

Punktacja
(razem)

Kolejność
ofert  wg

kryteriów 

12

GE Medical Systems Polska Sp. z o. o.
ul. Wołoska 9

02 – 583 Warszawa 
tel.:/fax: (22) 330 83 00/ (22) 330 83 83

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega odrzuceniu.

54 000,00 zł

(80,00 pkt)

21 dni

(10,00 pkt)

24 miesiące

(10,00 pkt)
100,00 pkt

Oferta
pierwsza w
kolejności

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta 
nr 12 firma GE Medical Systems Polska Sp. z o. o. odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w specyfikacji
i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru. 

Firma GE Medical Systems Polska Sp. z o. o.  za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowała najniższą cenę    
54 000,00 PLN, najkorzystniejszy termin dostawy – 21 dni oraz okres gwarancji – 24 miesiące, co jest równoważne z 
przyznaniem maksymalnej liczby punktów (100,00).

Umowa z firmą GE Medical Systems Polska Sp. z o. o. zostanie podpisana w dniu 01 grudnia 2015r.

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert: 
Zadanie nr 4 –  Rejestratory Holtera RR wraz z wyposażeniem

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
Wykonawcy

Streszczenie spełnienia
warunków udziału w
postępowaniu i oceny

ofert

Cena  brutto 
(punktacja)

Termin 
 dostawy 

(punktacja)

Okres
gwarancji
(punktacja)

Punktacja
(razem)

Kolejność
ofert  wg

kryteriów 

12

GE Medical Systems Polska Sp. z o. o.
ul. Wołoska 9

02 – 583 Warszawa 
tel.:/fax: (22) 330 83 00/ (22) 330 83 83

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega odrzuceniu.

17 820,00 zł

(80,00 pkt)

21 dni

(10,00 pkt)

24 miesiące

(10,00 pkt)
100,00 pkt

Oferta
pierwsza w
kolejności

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta 
nr 12 firma GE Medical Systems Polska Sp. z o. o. odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w specyfikacji
i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru. 



Firma GE Medical Systems Polska Sp. z o. o.  za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowała najniższą cenę    
17 820,00 PLN, najkorzystniejszy termin dostawy – 21 dni oraz okres gwarancji – 24 miesiące, co jest równoważne z 
przyznaniem maksymalnej liczby punktów (100,00).

Umowa z firmą GE Medical Systems Polska Sp. z o. o. zostanie podpisana w dniu 01 grudnia 2015r.

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert: 
Zadanie nr 5 –  Aparat EKG wraz z wyposażeniem

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
Wykonawcy

Streszczenie spełnienia
warunków udziału w
postępowaniu i oceny

ofert

Cena  brutto 
(punktacja)

Termin 
 dostawy 

(punktacja)

Okres
gwarancji
(punktacja)

Punktacja
(razem)

Kolejność
ofert  wg

kryteriów 

14

VIRIDIAN POLSKA Sp. z o. o.
ul. Bielawska 6 lok. 9
02 – 511 Warszawa 

tel.:/fax: (22) 844 30 30/ (22) 844 29 62

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega odrzuceniu.

17 341,80 zł

(80,00 pkt)

21 dni

(10,00 pkt)

24 miesiące

(10,00 pkt)
100,00 pkt

Oferta
pierwsza w
kolejności

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta 
nr 14 firma VIRIDIAN POLSKA Sp. z o. o. odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w specyfikacji i 
została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru. 

Firma VIRIDIAN POLSKA Sp. z o. o.  za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowała najniższą cenę              
17 341,80 PLN, najkorzystniejszy termin dostawy – 21 dni oraz okres gwarancji – 24 miesiące, co jest równoważne z 
przyznaniem maksymalnej liczby punktów (100,00).

Umowa z firmą VIRIDIAN POLSKA Sp. z o. o.  zostanie podpisana w dniu 01 grudnia 2015r.

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert: 
Zadanie nr 6 –  Defibrylatory z pomiarem ciśnienia, monitorowaniem EKG, SpO2 i  kapnometrem

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
Wykonawcy

Streszczenie spełnienia
warunków udziału w
postępowaniu i oceny

ofert

Cena  brutto 
(punktacja)

Termin 
 dostawy 

(punktacja)

Okres
gwarancji
(punktacja)

Punktacja
(razem)

Kolejność
ofert  wg

kryteriów 

14

VIRIDIAN POLSKA Sp. z o. o.
ul. Bielawska 6 lok. 9
02 – 511 Warszawa 

tel.:/fax: (22) 844 30 30/ (22) 844 29 62

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega odrzuceniu.

246 159,00 zł

(80,00 pkt)

21 dni

(10,00 pkt)

24 miesiące

(10,00 pkt)
100,00 pkt

Oferta
pierwsza w
kolejności

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta 
nr 14 firma VIRIDIAN POLSKA Sp. z o. o. odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w specyfikacji i 
została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru. 

Firma VIRIDIAN POLSKA Sp. z o. o.  za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowała najniższą cenę              
246 159,00 PLN, najkorzystniejszy termin dostawy – 21 dni oraz okres gwarancji – 24 miesiące, co jest równoważne z 
przyznaniem maksymalnej liczby punktów (100,00).

Umowa z firmą VIRIDIAN POLSKA Sp. z o. o.  zostanie podpisana w dniu 01 grudnia 2015r.

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert: 
Zadanie nr 7 –  Monitor do pomiaru rzutu serca wraz z wyposażeniem

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
Wykonawcy

Streszczenie spełnienia
warunków udziału w
postępowaniu i oceny

ofert

Cena  brutto 
(punktacja)

Termin 
 dostawy 

(punktacja)

Okres
gwarancji
(punktacja)

Punktacja
(razem)

Kolejność
ofert  wg

kryteriów 

17

FULL – MED Sp. z o. o.
ul. Bursaki 6

20– 150 Lublin 
tel./fax.: (81) 444 15 14

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega odrzuceniu.

71 744,40 zł

(80,00 pkt)

21 dni

(10,00 pkt)

24 miesiące

(10,00 pkt)
100,00 pkt

Oferta
pierwsza w
kolejności

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta 
nr 17 firma FULL – MED Sp. z o. o. odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w specyfikacji i została 
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru. 



Firma FULL – MED Sp. z o. o.  za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowała najniższą cenę   71 744,40 
PLN, najkorzystniejszy termin dostawy – 21 dni oraz okres gwarancji – 24 miesiące, co jest równoważne z przyznaniem 
maksymalnej liczby punktów (100,00).

Umowa z firmą FULL – MED Sp. z o. o.  zostanie podpisana w dniu 01 grudnia 2015r.

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert: 
Zadanie nr 8 –  Stoły operacyjne wraz z wyposażeniem

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
Wykonawcy

Streszczenie spełnienia
warunków udziału w
postępowaniu i oceny

ofert

Cena  brutto 
(punktacja)

Termin 
 dostawy 

(punktacja)

Okres
gwarancji
(punktacja)

Punktacja
(razem)

Kolejność
ofert  wg

kryteriów 

18

PROMED S.A.
ul. Krajewskiego 1b
01 – 520 Warszawa 

tel.:/fax: (22) 839 99 01/ (22) 839 64 57

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega odrzuceniu.

333 720,00 zł

(80,00 pkt)

21 dni

(10,00 pkt)

24 miesiące

(10,00 pkt)
100,00 pkt

Oferta
pierwsza w
kolejności

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta 
nr 18 firma PROMED S. A. odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w specyfikacji i została oceniona 
jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru. 

Firma PROMED S. A.  za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowała najniższą cenę 333 720,00 PLN, 
najkorzystniejszy termin dostawy – 21 dni oraz okres gwarancji – 24 miesiące, co jest równoważne z przyznaniem maksymalnej 
liczby punktów (100,00).

Umowa z firmą PROMED S.A. zostanie podpisana w dniu 01 grudnia 2015r.

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert: 
Zadanie nr 9 –  Stoły zabiegowe wraz z wyposażeniem

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
Wykonawcy

Streszczenie spełnienia
warunków udziału w
postępowaniu i oceny

ofert

Cena  brutto 
(punktacja)

Termin 
 dostawy 

(punktacja)

Okres
gwarancji
(punktacja)

Punktacja
(razem)

Kolejność
ofert  wg

kryteriów 

17

FULL – MED Sp. z o. o. 
ul. Bursaki 6

20– 150 Lublin 
tel./fax.: (81) 444 15 14

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega odrzuceniu.

54 091,80 zł

(80,00 pkt)

21 dni

(10,00 pkt)

24 miesiące

(10,00 pkt)
100,00 pkt

Oferta
pierwsza w
kolejności

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta 
nr 17 firma FULL – MED Sp. z o. o. odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w specyfikacji i została 
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru. 

Firma FULL – MED Sp. z o. o.  za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowała najniższą cenę  54 091,80 
PLN,  najkorzystniejszy termin dostawy – 21 dni oraz okres gwarancji – 24 miesiące, co jest równoważne z przyznaniem 
maksymalnej liczby punktów (100,00).

Umowa z firmą FULL – MED Sp. z o. o.  zostanie podpisana w dniu 01 grudnia 2015r.

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert: 
Zadanie nr 10 –  Przyłóżkowy aparat USG wraz z wyposażeniem

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
Wykonawcy

Streszczenie spełnienia
warunków udziału w
postępowaniu i oceny

ofert

Cena  brutto 
(punktacja)

Termin 
 dostawy 

(punktacja)

Okres
gwarancji
(punktacja)

Punktacja
(razem)

Kolejność
ofert  wg

kryteriów 

4

INTIMEX Sp. z o. o. Sp. k. 
ul. Spacerowa 2

05 – 119 Legionowo
tel.:/fax: (22) 668 74 65/ (22) 822 11 47

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega odrzuceniu.

49 950,00 zł

(80,00 pkt)

21 dni

(10,00 pkt)

36 miesięcy

(10,00 pkt)
100,00 pkt

Oferta
pierwsza w
kolejności

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta 
nr 4 firma INTIMEX Sp. z o. o. Sp. k. odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w specyfikacji i została 
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru. 



Firma INTIMEX Sp. z o. o. Sp. k.   za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowała najniższą cenę                     
49 950,00 PLN, najkorzystniejszy termin dostawy – 21 dni oraz okres gwarancji – 36 miesięcy, co jest równoważne z 
przyznaniem maksymalnej liczby punktów (100,00).

Umowa z firmą INTIMEX Sp. z o. o. Sp. k.  zostanie podpisana w dniu 01 grudnia 2015r.

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert: 
Zadanie nr 11 –  Uniwersalny aparat USG  wraz z wyposażeniem

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
Wykonawcy

Streszczenie spełnienia
warunków udziału w
postępowaniu i oceny

ofert

Cena  brutto 
(punktacja)

Termin 
 dostawy 

(punktacja)

Okres
gwarancji
(punktacja)

Punktacja
(razem)

Kolejność
ofert  wg

kryteriów 

4

INTIMEX Sp. z o. o. Sp. k. 
ul. Spacerowa 2

05 – 119 Legionowo
tel.:/fax: (22) 668 74 65/ (22) 822 11 47

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega odrzuceniu.

299 870,00 zł

(80,00 pkt)

21 dni

(10,00 pkt)

24 miesiące

(10,00 pkt)
100,00 pkt

Oferta
pierwsza w
kolejności

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta 
nr 4 firma INTIMEX Sp. z o. o. Sp. k. odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w specyfikacji i została 
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru. 

Firma INTIMEX Sp. z o. o. Sp. k.   za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowała najniższą cenę                     
299 870,00 PLN, najkorzystniejszy termin dostawy – 21 dni oraz okres gwarancji – 24 miesięcy, co jest równoważne z 
przyznaniem maksymalnej liczby punktów (100,00).

Umowa z firmą INTIMEX Sp. z o. o. Sp. k.  zostanie podpisana w dniu 01 grudnia 2015r.

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert: 
Zadanie nr 12 –  Przyłóżkowy aparat RTG wraz z wyposażeniem

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
Wykonawcy

Streszczenie spełnienia
warunków udziału w
postępowaniu i oceny

ofert

Cena  brutto 
(punktacja)

Termin 
 dostawy 

(punktacja)

Okres
gwarancji
(punktacja)

Punktacja
(razem)

Kolejność
ofert  wg

kryteriów 

6

Medix Sp. z o. o. Sp. k. 
ul. Kokoryczki 18
04-191 Warszawa

tel.:/fax: (22) 516 98 60/ (22) 610 37 77

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega odrzuceniu.

94 996,80 zł

(80,00 pkt)

7 dni

(10,00 pkt)

24 miesiące

(10,00 pkt)
100,00 pkt

Oferta
pierwsza w
kolejności

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta 
nr 6 firma Medix Sp. z o. o. Sp. k. odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w specyfikacji i została 
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru. 

Firma Medix Sp. z o. o. Sp. k.  za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowała najniższą cenę 94 996,80 PLN, 
najkorzystniejszy termin dostawy – 21 dni oraz okres gwarancji – 24 miesięcy, co jest równoważne z przyznaniem maksymalnej 
liczby punktów (100,00).

Umowa z firmą Medix Sp. z o. o. Sp. k.   zostanie podpisana w dniu 01 grudnia 2015r.

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert: 
Zadanie nr 13 –  Aparat KTG do ciąży mnogiej wraz z wyposażeniem

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
Wykonawcy

Streszczenie spełnienia
warunków udziału w
postępowaniu i oceny

ofert

Cena  brutto 
(punktacja)

Termin 
 dostawy 

(punktacja)

Okres
gwarancji
(punktacja)

Punktacja
(razem)

Kolejność
ofert  wg

kryteriów 

17

FULL – MED Sp. z o. o. 
ul. Bursaki 6

20– 150 Lublin 
tel./fax.: (81) 444 15 14

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega odrzuceniu.

35 100,00 zł

(80,00 pkt)

21 dni

(10,00 pkt)

24 miesiące

(10,00 pkt)
100,00 pkt

Oferta
pierwsza w
kolejności

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta 
nr 17 firma FULL – MED Sp. z o. o. odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w specyfikacji i została 
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru. 



Firma FULL – MED Sp. z o. o.  za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowała najniższą cenę   35 100,00 
PLN, najkorzystniejszy termin dostawy – 21 dni oraz okres gwarancji – 24 miesiące, co jest równoważne z przyznaniem 
maksymalnej liczby punktów (100,00).

Umowa z firmą FULL – MED Sp. z o. o.  zostanie podpisana w dniu 01 grudnia 2015r.

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert: 
Zadanie nr 14 –  Videolaryngoskop wraz z wyposażeniem

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
Wykonawcy

Streszczenie spełnienia
warunków udziału w
postępowaniu i oceny

ofert

Cena  brutto 
(punktacja)

Termin 
 dostawy 

(punktacja)

Okres
gwarancji
(punktacja)

Punktacja
(razem)

Kolejność
ofert  wg

kryteriów 

1

SKAMEX Sp. z o. o. Sp. k. 
ul. Czestochowska 38/52

93 – 121 Łódź 
tel.:/fax: (42) 677 14 11/ (42) 672 40 10

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega odrzuceniu.

9 288,00 zł

(79,07 pkt)

7 dni

(10,00 pkt)

24 miesiące

(10,00 pkt)
99,07 pkt

Oferta
pierwsza w
kolejności

17

FULL – MED Sp. z o. o. 
ul. Bursaki 6

20– 150 Lublin 
tel./fax.: (81) 444 15 14

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega odrzuceniu.

9 180,00 zł

(80,00 pkt)

21 dni

(3,33 pkt)

24 miesiące

(10,00 pkt)
93,33 pkt

Oferta
druga w

kolejności

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta 
nr 1 firma SKAMEX Sp. z o. o. Sp. k.  odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w specyfikacji i została 
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru. 

Firma SKAMEX Sp. z o. o. Sp. k.   za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowała najniższą cenę                     
9 288,00 PLN, najkorzystniejszy termin dostawy – 7 dni oraz okres gwarancji – 24 miesiące, co jest równoważne z przyznaniem 
następującej liczby punktów (99,07).

Umowa z firmą SKAMEX Sp. z o. o. Sp. k.   zostanie podpisana w dniu 07 grudnia 2015r.

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert: 
Zadanie nr 15 – Zestaw do wykonywania badań endoskopowych składający się z  kolonoskopu, gastroskopu oraz myjni wraz z

wyposażeniem

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
Wykonawcy

Streszczenie spełnienia
warunków udziału w
postępowaniu i oceny

ofert

Cena  brutto 
(punktacja)

Termin 
 dostawy 

(punktacja)

Okres gwarancji
(punktacja)

Punktacja
(razem)

Kolejność
ofert  wg

kryteriów 

3

VARIMED Sp. z o. o.
ul. Powstańców Śląskich 5

53 – 332 Wrocław 
tel.:/fax: (71) 361 14 18/ (71) 361 86 11

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega
odrzuceniu.

221 292,00 zł

(80,00 pkt)

21 dni

(10,00 pkt)

24 miesiące

(10,00 pkt )
100,00 pkt

Oferta
pierwsza w
kolejności

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta 
nr 3 firma VARIMED Sp. z o. o. odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w specyfikacji i została 
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru. 

Firma VARIMED Sp. z o. o.  za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowała najniższą cenę  221 292,00 PLN,
najkorzystniejszy termin dostawy – 21 dni oraz okres gwarancji – 24 miesiące, co jest równoważne z przyznaniem maksymalnej 
liczby punktów (100,00).

Umowa z firmą VARIMED Sp. z o. o. zostanie podpisana w dniu 01 grudnia 2015r.

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert: 
Zadanie nr 16 – Płuczki/ myjnie dezynfektory wraz z wyposażeniem

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
Wykonawcy

Streszczenie spełnienia
warunków udziału w
postępowaniu i oceny

ofert

Cena  brutto 
(punktacja)

Termin 
 dostawy 

(punktacja)

Okres gwarancji
(punktacja)

Punktacja
(razem)

Kolejność
ofert  wg

kryteriów 

13

SANI SYSTEM S. C. 
ul. Działkowa 19

65 – 767 Zielona Góra 
tel.:/fax: (68) 422 70 90/ (68) 422 70 93

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega
odrzuceniu.

66 420,00 zł

(80,00 pkt)

21 dni

(10,00 pkt)

48 miesiące

(10,00 pkt)
100,00 pkt

Oferta
pierwsza w
kolejności



Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta 
nr 13 firma SANI SYSTEM S. C. odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w specyfikacji i została 
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru. 

Firma SANI SYSTEM S. C.   za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowała najniższą cenę  66 420,00 PLN, 
najkorzystniejszy termin dostawy – 21 dni oraz okres gwarancji – 48 miesiące, co jest równoważne z przyznaniem maksymalnej 
liczby punktów (100,00).

Umowa z firmą SANI SYSTEM S. C. zostanie podpisana w dniu 01 grudnia 2015r.

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert: 
Zadanie nr 17 –  Wirówka laboratoryjna wraz z wyposażeniem

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
Wykonawcy

Streszczenie spełnienia
warunków udziału w
postępowaniu i oceny

ofert

Cena  brutto 
(punktacja)

Termin 
 dostawy 

(punktacja)

Okres gwarancji
(punktacja)

Punktacja
(razem)

Kolejność
ofert  wg

kryteriów 

7

Labsystem s. c.
E. Superata, M.Martini

ul. Dobrego Pasterza 100
31 – 416 Kraków 

tel./fax: (12) 411 83 33/ (12) 398 40 87

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega
odrzuceniu.

7 311,60 zł

(76,73 pkt)

21 dni

(3,33 pkt)

24 miesiące

(10,00 pkt)
90,06 pkt

Oferta
druga w

kolejności

8

MPW MED. INSTRUMENTS
Spółdzielnia Pracy 
ul. Boremlowska 46
04 – 347 Warszawa 

tel.:/fax: (22) 610 50 14/ (22) 610 55 36

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega
odrzuceniu.

7 012,60 zł

(80,00 pkt)

7 dni

(10,00 pkt)

24 miesiące

 (10,00 pkt)
100,00 pkt

Oferta
pierwsza w
kolejności

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta 
nr 8 firma MPW MED. INSTRUMENTS Spółdzielnia Pracy odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w 
specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru. 

Firma MPW MED. INSTRUMENTS Spółdzielnia Pracy za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowała 
najniższą cenę  7 012,60 PLN, najkorzystniejszy termin dostawy – 7 dni oraz okres gwarancji – 24 miesiące, co jest równoważne
z przyznaniem maksymalnej liczby punktów (100,00).

Umowa z firmą MPW MED. INSTRUMENTS Spółdzielnia Pracy zostanie podpisana w dniu  07 grudnia 2015r.

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert: 
Zadanie nr 18 –  Mikroskop laboratoryjny wraz z wyposażeniem

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
Wykonawcy

Streszczenie spełnienia
warunków udziału w
postępowaniu i oceny

ofert

Cena  brutto 
(punktacja)

Termin 
 dostawy 

(punktacja)

Okres gwarancji
(punktacja)

Punktacja
(razem)

Kolejność
ofert  wg

kryteriów 

16

OLYMPUS POLSKA Sp. z o. o.
ul. Suwak 3

02 – 676 Warszawa 
tel.:/fax: (22) 366 00 77/ (22) 831 04 53

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega
odrzuceniu.

9 058,07 zł

(80,00 pkt)

21 dni

(10,00 pkt)

24 miesiące

(10,00 pkt)
100,00 pkt

Oferta
pierwsza w
kolejności

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta 
nr 16 firma OLYMPUS POLSKA Sp. z o. o.odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w specyfikacji i 
została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru. 

Firma OLYMPUS POLSKA Sp. z o. o.   za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowała najniższą cenę             
9 058,07 PLN, najkorzystniejszy termin dostawy – 21 dni oraz okres gwarancji – 24 miesiące, co jest równoważne z 
przyznaniem maksymalnej liczby punktów (100,00).

Umowa z firmą OLYMPUS POLSKA Sp. z o. o. zostanie podpisana w dniu 01 grudnia 2015r.



Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert: 
Zadanie nr 19 –  Materace przeciwodleżynowe wraz z wyposażeniem

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
Wykonawcy

Streszczenie spełnienia
warunków udziału w
postępowaniu i oceny

ofert

Cena  brutto 
(punktacja)

Termin 
 dostawy 

(punktacja)

Okres
gwarancji
(punktacja)

Punktacja
(razem)

Kolejność
ofert  wg

kryteriów 

17

FULL – MED Sp. z o. o. 
ul. Bursaki 6

20– 150 Lublin 
tel./fax.: (81) 444 15 14

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega odrzuceniu.

37 422,00 zł

(80,00 pkt)

21 dni

(10,00 pkt)

24 miesiące

(10,00 pkt)
100,00 pkt

Oferta
pierwsza w
kolejności

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta 
nr 17 firma FULL – MED Sp. z o. o. odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w specyfikacji i została 
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru. 

Firma FULL – MED Sp. z o. o.  za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowała najniższą cenę  37 422,00 
PLN, najkorzystniejszy termin dostawy – 21 dni oraz okres gwarancji – 24 miesiące, co jest równoważne z przyznaniem 
maksymalnej liczby punktów (100,00).

Umowa z firmą FULL – MED Sp. z o. o.  zostanie podpisana w dniu 01 grudnia 2015r.

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert: 
Zadanie nr 20 –  Łóżka/Wózki do kąpieli chorych wraz z wyposażeniem

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
Wykonawcy

Streszczenie spełnienia
warunków udziału w
postępowaniu i oceny

ofert

Cena  brutto
(punktacja)

Termin 
 dostawy 

(punktacja)

Okres gwarancji
(punktacja)

Punktacja
(razem)

Kolejność
ofert  wg

kryteriów 

15

EGERTON Sp. z o. o.
ul. Legnicka 21

41 – 811 Zabrze 
tel./fax: (32) 728 10 05/ (32) 757 91 44

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta nie
podlega odrzuceniu.

27 749,98 zł

(80,00 pkt)

21 dni

(10,00 pkt)

36 miesięcy

(10,00 pkt)
100,00 pkt

Oferta
pierwsza w
kolejności

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta 
nr 15 firma EGERTON Sp. z o. o. odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w specyfikacji i została 
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru. 

Firma EGERTON Sp. z o. o.  za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowała najniższą cenę 27 749,98 PLN, 
najkorzystniejszy termin dostawy – 21 dni oraz okres gwarancji – 36 miesiące, co jest równoważne z przyznaniem maksymalnej 
liczby punktów (100,00).

Umowa z firmą EGERTON Sp. z o. o. zostanie podpisana w dniu 01 grudnia 2015r.

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert: 
Zadanie nr 21–  Wózki do transportu chorych wraz z wyposażeniem

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
Wykonawcy

Streszczenie spełnienia
warunków udziału w
postępowaniu i oceny

ofert

Cena  brutto 
(punktacja)

Termin 
 dostawy 

(punktacja)

Okres
gwarancji
(punktacja)

Punktacja
(razem)

Kolejność
ofert  wg

kryteriów 

17

FULL – MED Sp. z o. o. 
ul. Bursaki 6

20– 150 Lublin 
tel./fax.: (81) 444 15 14

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega odrzuceniu.

79 812,00 zł

(80,00 pkt)

21 dni

(10,00 pkt)

24 miesiące

(10,00 pkt)
100,00 pkt

Oferta
pierwsza w
kolejności

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta 
nr 17 firma FULL – MED Sp. z o. o. odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w specyfikacji i została 
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru. 

Firma FULL – MED Sp. z o. o.  za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowała najniższą cenę 79 812,00 
PLN, najkorzystniejszy termin dostawy – 21 dni oraz okres gwarancji – 24 miesiące, co jest równoważne z przyznaniem 
maksymalnej liczby punktów (100,00).

Umowa z firmą FULL – MED Sp. z o. o.  zostanie podpisana w dniu 01 grudnia 2015r.



Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert: 
Zadanie nr 22 poz. 1 –  Łóżka szpitalne wraz z wyposażeniem  

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
Wykonawcy

Streszczenie spełnienia
warunków udziału w
postępowaniu i oceny

ofert

Cena  brutto 
(punktacja)

Termin 
 dostawy 

(punktacja)

Okres
gwarancji
(punktacja)

Punktacja
(razem)

Kolejność
ofert  wg

kryteriów 

15

EGERTON Sp. z o. o.
ul. Legnicka 21

41 – 811 Zabrze 
tel./fax: (32) 728 10 05/ (32) 757 91 44

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega odrzuceniu.

143 800,00 zł

(80,00 pkt)

21 dni

(10,00 pkt)

36 miesięcy

(10,00 pkt)
100,00 pkt

Oferta
pierwsza w
kolejności

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta 
nr 15 firma EGERTON Sp. z o. o. odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w specyfikacji i została 
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru. 

Firma EGERTON Sp. z o. o.  za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowała najniższą cenę 143 800,00 PLN,
najkorzystniejszy termin dostawy – 21 dni oraz okres gwarancji – 36 miesiące, co jest równoważne z przyznaniem maksymalnej 
liczby punktów (100,00).

Umowa z firmą EGERTON Sp. z o. o. zostanie podpisana w dniu 01 grudnia 2015r.

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert: 
Zadanie nr 22 poz. 2 –  Łóżka szpitalne wraz z wyposażeniem  

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
Wykonawcy

Streszczenie spełnienia
warunków udziału w
postępowaniu i oceny

ofert

Cena  brutto 
(punktacja)

Termin 
 dostawy 

(punktacja)

Okres
gwarancji
(punktacja)

Punktacja
(razem)

Kolejność
ofert  wg

kryteriów 

17

FULL – MED Sp. z o. o. 
ul. Bursaki 6

20– 150 Lublin 
tel./fax.: (81) 444 15 14

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega odrzuceniu.

124 569,00 zł

(80,00 pkt)

21 dni

(10,00 pkt)

24 miesiące

(10,00 pkt)
100,00 pkt

Oferta
pierwsza w
kolejności

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta 
nr 17 firma FULL – MED Sp. z o. o. odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w specyfikacji i została 
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru. 

Firma FULL – MED Sp. z o. o.  za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowała najniższą cenę 124 569,00 
PLN, najkorzystniejszy termin dostawy – 21 dni oraz okres gwarancji – 24 miesiące, co jest równoważne z przyznaniem 
maksymalnej liczby punktów (100,00).

Umowa z firmą FULL – MED Sp. z o. o.  zostanie podpisana w dniu 01 grudnia 2015r.

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert: 
Zadanie nr 22 poz. 3 –  Łóżka szpitalne wraz z wyposażeniem  

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
Wykonawcy

Streszczenie spełnienia
warunków udziału w
postępowaniu i oceny

ofert

Cena  brutto 
(punktacja)

Termin 
 dostawy 

(punktacja)

Okres
gwarancji
(punktacja)

Punktacja
(razem)

Kolejność
ofert  wg

kryteriów 

17

FULL – MED Sp. z o. o. 
ul. Bursaki 6

20– 150 Lublin 
tel./fax.: (81) 444 15 14

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega odrzuceniu.

63 081,00 zł

(80,00 pkt)

21 dni

(10,00 pkt)

24 miesiące

(10,00 pkt)
100,00 pkt

Oferta
pierwsza w
kolejności

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta 
nr 17 firma FULL – MED Sp. z o. o. odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w specyfikacji i została 
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru. 

Firma FULL – MED Sp. z o. o.  za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowała najniższą cenę 63 081,00 
PLN, najkorzystniejszy termin dostawy – 21 dni oraz okres gwarancji – 24 miesiące, co jest równoważne z przyznaniem 
maksymalnej liczby punktów (100,00).

Umowa z firmą FULL – MED Sp. z o. o.  zostanie podpisana w dniu 01 grudnia 2015r.



Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert: 
Zadanie nr 22 poz. 4 –  Łóżka szpitalne wraz z wyposażeniem  

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
Wykonawcy

Streszczenie spełnienia
warunków udziału w
postępowaniu i oceny

ofert

Cena  brutto 
(punktacja)

Termin 
 dostawy 

(punktacja)

Okres
gwarancji
(punktacja)

Punktacja
(razem)

Kolejność
ofert  wg

kryteriów 

15

EGERTON Sp. z o. o.
ul. Legnicka 21

41 – 811 Zabrze 
tel./fax: (32) 728 10 05/ (32) 757 91 44

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega odrzuceniu.

114 299,89 zł

(80,00 pkt)

21 dni

(10,00 pkt)

36 miesięcy

(10,00 pkt)
100,00 pkt

Oferta
pierwsza w
kolejności

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta 
nr 15 firma EGERTON Sp. z o. o. odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w specyfikacji i została 
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru. 

Firma EGERTON Sp. z o. o.  za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowała najniższą cenę 114 299,89 PLN,
najkorzystniejszy termin dostawy – 21 dni oraz okres gwarancji – 36 miesiące, co jest równoważne z przyznaniem maksymalnej 
liczby punktów (100,00).

Umowa z firmą EGERTON Sp. z o. o. zostanie podpisana w dniu 01 grudnia 2015r.

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert: 
Zadanie nr 22 poz. 5 –  Łóżka szpitalne wraz z wyposażeniem  

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
Wykonawcy

Streszczenie spełnienia
warunków udziału w
postępowaniu i oceny

ofert

Cena  brutto 
(punktacja)

Termin 
 dostawy 

(punktacja)

Okres
gwarancji
(punktacja)

Punktacja
(razem)

Kolejność
ofert  wg

kryteriów 

18

PROMED S.A.
ul. Krajewskiego 1b
01 – 520 Warszawa 

tel.:/fax: (22) 839 99 01/ (22) 839 64 57

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega odrzuceniu.

133 488,00 zł

(80,00 pkt)

21 dni

(10,00 pkt)

24 miesiące

(10,00 pkt)
100,00 pkt

Oferta
pierwsza w
kolejności

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta 
nr 18 firma PROMED S. A. odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w specyfikacji i została oceniona 
jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru. 

Firma PROMED S. A.  za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowała najniższą cenę 133 488,00PLN, 
najkorzystniejszy termin dostawy – 21 dni oraz okres gwarancji – 24 miesiące, co jest równoważne z przyznaniem maksymalnej 
liczby punktów (100,00).

Umowa z firmą PROMED S.A. zostanie podpisana w dniu 01 grudnia 2015r.

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert: 
Zadanie nr 22 poz. 6 –  Łóżka szpitalne wraz z wyposażeniem  

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
Wykonawcy

Streszczenie spełnienia
warunków udziału w
postępowaniu i oceny

ofert

Cena  brutto 
(punktacja)

Termin 
 dostawy 

(punktacja)

Okres
gwarancji
(punktacja)

Punktacja
(razem)

Kolejność
ofert  wg

kryteriów 

18

PROMED S.A.
ul. Krajewskiego 1b
01 – 520 Warszawa 

tel.:/fax: (22) 839 99 01/ (22) 839 64 57

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega odrzuceniu.

140 497,20 zł

(80,00 pkt)

21 dni

(10,00
pkt)

24 miesiące

(10,00 pkt)
100,00 pkt

Oferta
pierwsza w
kolejności

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta 
nr 18 firma PROMED S. A. odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w specyfikacji i została oceniona 
jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru. 

Firma PROMED S. A.  za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowała najniższą cenę 140 497,20PLN, 
najkorzystniejszy termin dostawy – 21 dni oraz okres gwarancji – 24 miesiące, co jest równoważne z przyznaniem maksymalnej 
liczby punktów (100,00).

Umowa z firmą PROMED S. A. zostanie podpisana w dniu 01 grudnia 2015r.



Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert: 
Zadanie nr 23 –  Wózki zabiegowe wraz z wyposażeniem 

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
Wykonawcy

Streszczenie spełnienia
warunków udziału w
postępowaniu i oceny

ofert

Cena  brutto 
(punktacja)

Termin 
 dostawy 

(punktacja)

Okres
gwarancji
(punktacja)

Punktacja
(razem)

Kolejność
ofert  wg

kryteriów 

5

Prestige – Med 
ul. Sądowa 18A

86 – 100 Świecie 
tel.:/fax: (52) 569 15 15

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega odrzuceniu.

53 352,00 zł

(56,62 pkt)

21 dni

(6,67 pkt)

48 miesięcy

(10,00 pkt)
73,29 pkt

Oferta
czwarta w
kolejności

10

TBK Medical Partner Sp. z o. o.
ul. Komisji Edukacji Narodowej 5/2

34 – 300 Żywiec 
tel.:/fax: (33) 860 12 44/ (33) 860 12 43

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega odrzuceniu.

47 520,00 zł

(63,56 pkt)

21 dni

(6,67 pkt)

48 miesięcy

(10,00 pkt)
80,23 pkt

Oferta
trzecia w
kolejności

11

 F. H. U. EURO MEDICAL
Maciej Świda

ul. Nad Markiem 5
34 – 300 Żywiec 

tel.:/fax: (33) 861 45 54/ (33) 444 62 64

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega odrzuceniu.

42 120,00 zł

(71,71 pkt)

14 dni

(10,00 pkt)

36 miesiące

(7,50 pkt)
89,21 pkt

Oferta
druga w

kolejności

17

FULL – MED Sp. z o. o. 
ul. Bursaki 6

20– 150 Lublin 
tel./fax.: (81) 444 15 14

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega odrzuceniu.

37 756,80 zł

(80,00 pkt)

21 dni

(6,67 pkt)

36 miesiące

(7,50 pkt)
94,17 pkt

Oferta
pierwsza w
kolejności

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta 
nr 17 firma FULL – MED Sp. z o. o. odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w specyfikacji i została 
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru. 

Firma FULL – MED Sp. z o. o.  za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowała najniższą cenę 37 756,80 
PLN, najkorzystniejszy termin dostawy – 21 dni oraz okres gwarancji – 36 miesiące, co jest równoważne z przyznaniem 
następującej liczby punktów (94,17).

Umowa z firmą FULL – MED Sp. z o. o.  zostanie podpisana w dniu  07 grudnia 2015r.                                                     

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert: 
Zadanie nr 24 –  Kolumna laparoskopowa

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
Wykonawcy

Streszczenie spełnienia
warunków udziału w
postępowaniu i oceny

ofert

Cena  brutto 
(punktacja)

Termin 
 dostawy 

(punktacja)

Okres
gwarancji
(punktacja)

Punktacja
(razem)

Kolejność
ofert  wg

kryteriów 

9

IMS INNOVATIVE MEDICAL
SOLUTIONS Sp. z o. o.
ul. Dąbrowskiego 77A

61 – 529 Poznań
tel.:/fax: (61) 222 44 12/ (61) 624 36 84 

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega odrzuceniu.

192 996,00 zł

(80,00 pkt)

21 dni

(10,00 pkt)

24 miesiące

(10,00 pkt)
100,00 pkt

Oferta
pierwsza w
kolejności

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta 
nr 9 firma IMS INNOVATIVE MEDICAL SOLUTIONS Sp. z o. o. odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie 
oraz w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru. 

Firma IMS INNOVATIVE MEDICAL SOLUTIONS  Sp. z o. o. za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowała
najniższą cenę 192 996,00 PLN, najkorzystniejszy termin dostawy – 21 dni oraz okres gwarancji – 24 miesiące, co jest 
równoważne z przyznaniem maksymalnej liczby punktów (100,00).

Umowa z firmą IMS INNOVATIVE MEDICAL SOLUTIONS  Sp. z o. o. zostanie podpisana w dniu  01 grudnia 2015r.    

Kozienice: 27.11.2015 r
ZATWIERDZAM:           

mgr Jarosław Pawlik        
(podpis i pieczęć na oryginale) 


