
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

NA 
 „DOSTAWĘ PRODUKTÓW LECZNICZYCH I MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH

DLA SP ZZOZ W KOZIENCACH”
dla 

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

woj. Mazowieckie,
tel.: 48 382 88 00, 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 2015 r., poz. 2064) zwanej dalej Ustawą,  Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w 
trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę produktów leczniczych i materiałów opatrunkowych dla SP ZZOZ 
w Kozienicach”, Numer sprawy: 10/PN/ND.ZP/2016, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty  w zakresie zadania 
Nr 26.

Dnia 06 maja 2016 roku, o godzinie 12:00 nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego na dostawę produktów leczniczych i materiałów opatrunkowych dla SPZZOZ w Kozienicach.. 
Zamawiający, w trakcie oceny złożonych ofert stwierdził, że dwie oferty w zakresie zadania Nr 26, przedstawiają taki 
sam bilans ceny oraz stałości cen  i  termin realizacji dostaw częściowych (pozostałe kryteria oceny ofert). Należy przy 
tym dodać, że obaj Wykonawcy złożyli oferty o takiej samej cenie. Mając powyższe na uwadze oraz stosownie do 
postanowień art. 91 ust. 5 Ustawy Zamawiający wezwał Wykonawców do złożenia oferty dodatkowej w zakresie 
zadania Nr 26, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 maja 2016 roku, do godziny 11:00.  

Do terminu określonego przez Zamawiającego zostały złożone dwie oferty dodatkowe.

 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, była:
a) cena brutto - 80% 
b) stałość cen – 10%
c)  termin realizacji dostaw częściowych - 10%

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

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert: 
Zadanie nr 26 – Materiały opatrunkowe

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
Wykonawcy

Streszczenie spełnienia
warunków udziału w
postępowaniu i oceny

ofert

Cena  brutto 
(punktacja)

Zaoferowan
a stałość cen
(punktacja)

Termin
realizacji
dostaw

częściowych
(punktacja)

Punktacja
(razem)

Kolejność
ofert  wg

kryteriów 

3

 Przedsiębiorstwo „Trans-Med” s. c.
 Wioleta Pietrzak, Paulina Pietrzak

 ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 20 P
 42 – 400 Zawiercie

 tel./fax:(32) 411 45 18/(32) 323 14  39

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega
odrzuceniu.

7 970,40 zł

(80,00 pkt)

Przez cały
okres

trwania
umowy

(10,00 pkt)

24 godziny

(10,00 pkt)
100,00 pkt

Oferta
pierwsza w
kolejności

5,18

Toruńskie Zakłady Materiałów
Opatrunkowych S. A.

ul. Żółkiewskiego 20/26
87 – 100 Toruń

tel./fax: (56) 612 35 76, (56) 612 35 75

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega
odrzuceniu.

10 692,00 zł

(59,64 pkt)

Przez cały
okres

trwania
umowy

(10,00 pkt)

24 godziny

(10,00 pkt)
79,64 pkt

Oferta
czwarta w
kolejności

9

Paul Hartmann Polska Sp. z o. o.
ul. Partyzancka 133/151

 95 – 200 Pabianice
tel./fax:(42) 225 23 08/ (42) 215 74 78

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega
odrzuceniu.

11 275,20 zł

(56,55 pkt)

Przez cały
okres

trwania
umowy

(10,00 pkt)

24 godziny

(10,00 pkt)
76,55 pkt

Oferta
piąta w

kolejności

11

MERCATOR MEDICAL S. A.
ul. Heleny  Modrzejewskiej 30

31 – 327 Kraków
tel./fax:(12) 66 55 400/ (12) 66 55 415

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega
odrzuceniu.

8 359,20 zł

(76,28 pkt)

Przez cały
okres

trwania
umowy

(10,00 pkt)

24 godziny

(10,00 pkt)
96,28 pkt

Oferta
trzecia w
kolejności

http://www.szpitalkozienice.pl/


13

ZARYS International Group Sp. z o. o.
Sp. k.

ul. Pod Borem 18
41 – 808 Zabrze 

tel.:/fax: (32) 271 69 91/ (32) 274 72 84

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega
odrzuceniu.

8 164,80 zł

(78,10 pkt)

Przez cały
okres

trwania
umowy

(10,00 pkt)

24 godziny

(10,00 pkt)
98,10 pkt

Oferta
druga w

kolejności

19

POLMIL Sp. z o. o. S. K. A. 
ul. Przemysłowa 8

85 – 758 Bydgoszcz 
tel.:/fax: (52) 348 68 25/ (52) 348 68 24

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega
odrzuceniu.

7 970,40 zł

(80,00 pkt)

Przez cały
okres

trwania
umowy

(10,00 pkt)

24 godziny

(10,00 pkt)
100,00 pkt

Oferta
pierwsza w
kolejności

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert: 
Zadanie nr 26 – oferty dodatkowe 

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
Wykonawcy

Streszczenie spełnienia
warunków udziału w
postępowaniu i oceny

ofert

Cena  brutto 
(punktacja)

Zaoferowan
a stałość cen
(punktacja)

Termin
realizacji
dostaw

częściowych
(punktacja)

Punktacja
(razem)

Kolejność
ofert  wg

kryteriów 

3

 Przedsiębiorstwo „Trans-Med” s. c.
 Wioleta Pietrzak, Paulina Pietrzak

 ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 20 P
 42 – 400 Zawiercie

 tel./fax:(32) 411 45 18/(32) 323 14  39

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega
odrzuceniu.

7 970,40 zł

(76,10 pkt)

Przez cały
okres

trwania
umowy

(10,00 pkt)

24 godziny

(10,00 pkt)
96,10 pkt

Oferta
druga w

kolejności

19

POLMIL Sp. z o. o. S. K. A. 
ul. Przemysłowa 8

85 – 758 Bydgoszcz 
tel.:/fax: (52) 348 68 25/ (52) 348 68 24

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega
odrzuceniu.

7 581,60 zł

(80,00 pkt)

Przez cały
okres

trwania
umowy

(10,00 pkt)

24 godziny

(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 19 firmy POLMIL Sp. z o. o. S. K. A. odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w specyfikacji i 
została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru. 

Firma POLMIL Sp. z o. o. S. K. A.  za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowała najniższą cenę 7 581,60 
PLN najkorzystniejszą stałość cen - przez cały okres trwania umowy oraz termin realizacji dostaw częściowych – 24 godziny, 
co jest równoważne z przyznaniem maksymalnej liczby punktów (100,00).

Umowa z firmą POLMIL Sp. z o. o. S. K. A.  zostanie podpisana w dniu  02 czerwca 2016r.

Kozienice: 25.05.2016 r.

ZATWIERDZAM:           

mgr Jarosław Pawlik        
(podpis i pieczęć na oryginale) 


