
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie 

 21-200 Parczew   ul. Kościelna 136             tel. (83) 355-21-02  fax. (83) 355-21-00 

 www.spzozparczew.pl e-mail: sekrspzozparczew@wp.pl 

 REGON: 000306489 NIP:539-13-33-279 KRS: 0000015873  

www.spzozparczew.pl  04.05.2015r.                            Strona 1 z 2 

 

Dział Zamówień Publicznych       Parczew, dn. 04.05.2015r 
fax (83) 355 21 13 
 

Wszyscy Wykonawcy 
 
Nr sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/4/2015  (4) 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych, wyrobów z flizeliny                             
i akcesoriów do aparatury medycznej w podziale na 8 części 
 

Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych 
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r, poz. 907 z późniejszymi zmianami) Zamawiający zawiadamia 
Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej, o unieważnieniu postępowania o 
udzielenie zamówienia, o terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego 
może być zawarta. 

 
W przedmiotowym postępowaniu złożono 9 ofert. 
 

1. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 
przy wyborze oferty Zamawiający kierował się kryterium: 

 cena 98 % oraz termin płatności 2 % 
                               - wybrano ofertę z największą ilością uzyskanych punktów 

 
 

1. Zadanie nr 1 – Akcesoria do respiratora e-Volution 
         Zamawiający wybrał ofertę (złożono jedną) Nr 6 Bialmed Sp. z o. o., ul. M. Konopnickiej 11 a, 

12-230 Biała Piska 
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium cena 98 pkt., za termin płatności 2pkt. Łącznie 
100 pkt. 
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego po wyborze oferty 
najkorzystniejszej.  

 
2.  Zadanie nr 3 – Igły punkcyjne 

Zamawiający wybrał ofertę Nr 8 Polmil Sp z o. o S. K. A., ul. Przemysłowa 8, 85-758 Bydgoszcz. 
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium cena 98 pkt., za termin płatności 2pkt. Łącznie 
100 pkt. 
Pozostałe złożone oferty dla zadania nr 3: 
Oferta Nr 17 Zarys International Group Sp. z o. o. Sp. k., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze.  
Wykonawca uzyskał za kryterium cena 93,21 pkt., za termin płatności 2 pkt. Łącznie 95,21  pkt. 
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego nie wcześniej niż 5 dni licząc 
od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 
3. Zadanie nr 4 -  Narzędzia medyczne 

Zamawiający wybrał ofertę nr 9 ULTRA MED Sp. z o.o., ul. J. Kossaka 49, 20-358 Lublin. 
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium cena 98 pkt., za termin płatności 2 pkt. Łącznie 
100 pkt. 
Pozostałe złożone oferty dla zadania nr 4: 
Oferta Nr 2 Pro Medical P.H.U. Aleksandra Nowicka, ul. Warmińska 12a/1, 78-550 Czaplinek. 
Wykonawca uzyskał za kryterium cena 90,73 pkt., za termin płatności 0 pkt. Łącznie 92,73 pkt. 
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego nie wcześniej niż 5 dni licząc 
od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 
4. Zadanie nr 6 – Wyroby z flizeliny 

   Zamawiający wybrał ofertę (złożono jedną) nr 5 Firma Produkcyjno Usługowo Handlowa 
Mieczysław Kruszelnicki, ul. Chorwacka 45, 51-107 Wrocław 

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium cena 98 pkt., za termin płatności 2pkt. Łącznie 
100 pkt. 
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego po wyborze oferty 
najkorzystniejszej.  
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5. Zadanie nr 7 – Elektroda neutralna j.u. 

  Zamawiający wybrał ofertę nr 4 Emed Sp. z o. o. Sp. k., ul. Ryżowa 69a, 05-816 Opacz Kolonia.  
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium cena 98 pkt., za termin płatności 2 pkt. Łącznie 
100 pkt. 
Pozostałe złożone oferty dla zadania nr 7: 
Oferta Nr 3 BOWA International Sp. z o. o. S. k., ul. Obornicka 10, Złotkowo,62-002 Suchy Las. 
Wykonawca uzyskał za kryterium cena 96,12 pkt., za termin płatności 2 pkt. Łącznie 98,12 pkt. 
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego nie wcześniej niż 5 dni licząc 
od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 
6. Zadanie nr 8 – Kaniula dotętnicza 

  Zamawiający wybrał ofertę nr 1 Billmed Sp. z o. o., ul. Krupska 24/1, 04-082 Warszawa.  
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium cena 98 pkt., za termin płatności 2pkt. Łącznie 
100 pkt. 
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego po wyborze oferty 
najkorzystniejszej.  
  
 

2. Zamawiający unieważnia postępowanie dla: 
 
Zadanie Nr 2 -  Łączniki przeciwbakteryjne 
Zadanie Nr 5  – Akcesoria do inkubatorów i sterylizatora 
Uzasadnienie faktyczne: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu i wykluczeniu. 

  Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt.1) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie 

zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, niepodlegającej wykluczeniu. 
 

 
 

Podpisał:  
                                                                                                           Dyrektor  
                                                                                                Samodzielnego Publicznego  
                                                                                                  Zakładu Opieki Zdrowotnej  
                                                                                                                              w Parczewie  
                                                                                                                       mgr Janusz Hordejuk                                                                                                       
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