
Proszowice, dnia 14.05.2014roku. 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dyrekcja  Samodzielnego  Publicznego Zespołu  Opieki  Zdrowotnej  w Proszowicach 
uprzejmie  informuje,  że  w przetargu  nieograniczonym  na dostawę wyrobów medycznych 
jednorazowego  użytku,  oznaczenie  sprawy:  06/ZP/2014  (Numer  ogłoszenia  2014/S  044-
073027 z dnia 04.03.2014r.), została wybrana oferta n/w Wykonawcy, w oparciu o kryterium 
oceny ofert – CENA 100%.

Pakiet I
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 
(tekst  jednolity:  Dz.  U.  z  2013  r.  poz.  907  z  późniejszymi  zmianami)  Zamawiający  unieważnia 
postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego –   nie  złożono żadnej  oferty  niepodlegającej 
odrzuceniu. 
Oferta nr 5 – PHU ANMAR Sp. z o.o., Sp.k., ul. Bławatków 6, 43-100 Tychy – 11.765,25 zł brutto. 

Pakiet II
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 
(tekst  jednolity:  Dz.  U.  z  2013  r.  poz.  907  z  późniejszymi  zmianami)  Zamawiający  unieważnia 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego –  nie złożono żadnej oferty.

Pakiet III
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 
(tekst  jednolity:  Dz.  U.  z  2013  r.  poz.  907  z  późniejszymi  zmianami)  Zamawiający  unieważnia 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego –  nie złożono żadnej oferty.

Pakiet IV
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 
(tekst  jednolity:  Dz.  U.  z  2013  r.  poz.  907  z  późniejszymi  zmianami)  Zamawiający  unieważnia 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego –  nie złożono żadnej oferty.

Pakiet V
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 
(tekst  jednolity:  Dz.  U.  z  2013  r.  poz.  907  z  późniejszymi  zmianami)  Zamawiający  unieważnia 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego –  nie złożono żadnej oferty.

Pakiet VI
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 
(tekst  jednolity:  Dz.  U.  z  2013  r.  poz.  907  z  późniejszymi  zmianami)  Zamawiający  unieważnia 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego –  nie złożono żadnej oferty.

Pakiet VII
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 
(tekst  jednolity:  Dz.  U.  z  2013  r.  poz.  907  z  późniejszymi  zmianami)  Zamawiający  unieważnia 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego –  nie złożono żadnej oferty.

Pakiet VIII
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 
(tekst  jednolity:  Dz.  U.  z  2013  r.  poz.  907  z  późniejszymi  zmianami)  Zamawiający  unieważnia 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego –  nie złożono żadnej oferty.

Pakiet IX
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 
(tekst  jednolity:  Dz.  U.  z  2013  r.  poz.  907  z  późniejszymi  zmianami)  Zamawiający  unieważnia 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego –  nie złożono żadnej oferty.



Pakiet X
BIALMED Sp. z o.o., ul. M. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska o wartości  brutto 83.965,15 zł 
(słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych 15/100). 

Uzasadnienie wyboru : oferta nie podlega odrzuceniu, oferta  z najniższą ceną.  

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert.  Punktacja od  0 – 100.
Numer 
oferty

Nazwa i adres Wykonawcy Liczba pkt w 
kryterium CENA

Razem

3
BIALMED Sp. z o.o., 

ul. M. Konopnickiej 11a, 
12-230 Biała Piska

100 100

5
PHU ANMAR Sp. z o.o., Sp.k., 

ul. Bławatków 6, 
43-100 Tychy

98,45 98,45

W pakiecie X złożono 2 oferty.

Pakiet XI
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 
(tekst  jednolity:  Dz.  U.  z  2013  r.  poz.  907  z  późniejszymi  zmianami)  Zamawiający  unieważnia 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego –  nie złożono żadnej oferty.

Pakiet XII
BIALMED Sp. z o.o., ul. M. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska o wartości  brutto 24.517,19 zł 
(słownie: dwadzieścia cztery tysiące pięćset siedemnaście złotych 19/100). 

Uzasadnienie wyboru : oferta nie podlega odrzuceniu, oferta  z najniższą ceną.  

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert.  Punktacja od  0 – 100.
Numer 
oferty

Nazwa i adres Wykonawcy Liczba pkt w 
kryterium CENA

Razem

1
CZM CEZAL S.A., Wrocław

Oddział Kraków
ul. Balicka 117, 30-149 Kraków 

89,92 89,92

3
BIALMED Sp. z o.o., 

ul. M. Konopnickiej 11a, 
12-230 Biała Piska

100 100

W pakiecie XII złożono 3 oferty.
Oferty nr 1,3 – jw.
Ofertę nr 4 – SKAMEX Sp. z o.o., S.K.A., ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź – 39.304,44 zł  
brutto. 

Pakiet XIII
AESCULAP Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl o wartości  brutto 75.573,00 
zł (słownie:  siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy złote 00/100). 

Uzasadnienie wyboru : oferta nie podlega odrzuceniu, oferta  najkorzystniejsza.  

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert.  Punktacja od  0 – 100.
Numer 
oferty

Nazwa i adres Wykonawcy Liczba pkt w 
kryterium CENA

Razem

2
AESCULAP Chifa Sp. z o.o., 

ul. Tysiąclecia 14, 
64-300 Nowy Tomyśl

100 100

W pakiecie XIII złożono 1 ofertę.



Pakiet XIV
PHU ANMAR Sp. z o.o., Sp.k., ul. Bławatków 6, 43-100 Tychy o wartości  brutto 103.521,68 zł 
(słownie: sto trzy tysiące pięćset dwadzieścia jeden złotych 68/100). 

Uzasadnienie wyboru : oferta nie podlega odrzuceniu, oferta  najkorzystniejsza. 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert.  Punktacja od  0 – 100.
Numer 
oferty

Nazwa i adres Wykonawcy Liczba pkt w 
kryterium CENA

Razem

5
PHU ANMAR Sp. z o.o., Sp.k., 

ul. Bławatków 6, 
43-100 Tychy

100 100

W pakiecie XIV złożono 1 ofertę.

Pakiet XV
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 
(tekst  jednolity:  Dz.  U.  z  2013  r.  poz.  907  z  późniejszymi  zmianami)  Zamawiający  unieważnia 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego –  nie złożono żadnej oferty.

Pakiet XVI
SKAMEX Sp. z o.o., S.K.A., ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź o wartości  brutto 8.359,20 zł 
(słownie: osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć złotych 20/100). 

Uzasadnienie wyboru : oferta nie podlega odrzuceniu, oferta  najkorzystniejsza. 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert.  Punktacja od  0 – 100.
Numer 
oferty

Nazwa i adres Wykonawcy Liczba pkt w 
kryterium CENA

Razem

4
SKAMEX Sp. z o.o., S.K.A., 

ul. Częstochowska 38/52, 
93-121 Łódź 

100 100

W pakiecie XVI złożono 1 ofertę.

Umowa dostawy zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt.1) ustawy Prawo zamówień publicznych,  
w terminie nie krótszym niż 15 dni, tj. 02.06.2014 r. w siedzibie Zamawiającego.


	Proszowice, dnia 14.05.2014roku.                  

