
 
 

 
 

 

 

 
 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

 W imieniu Zamawiającego – Powiatu Tarnogórskiego, działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy  

z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej 

„ustawą”, informuję, że w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:  

 

„Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla bloku operacyjnego  

Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach” 

 

w części A zamówienia wybrano ofertę złożoną przez: 

Dräger Polska Sp. z o. o. 

ul. Posag 7 Panien 1 

02-495 Warszawa 

cena ofertowa: 360 720,00 zł brutto 

 

w części B zamówienia wybrano ofertę złożoną przez: 

Dräger Polska Sp. z o. o. 

ul. Posag 7 Panien 1 

02-495 Warszawa 

cena ofertowa: 298 080,00 zł brutto 

 

w części C zamówienia wybrano ofertę złożoną przez: 

MTC Medical Trading Company Sp. z o.o. 

ul. Kabaty 1 

34-300 Żywiec 

cena ofertowa: 316 710,00 zł brutto 

 

w części D zamówienia wybrano ofertę złożoną przez: 

Dräger Polska Sp. z o. o. 

ul. Posag 7 Panien 1 

02-495 Warszawa 

cena ofertowa: 131 760,00 zł brutto 

 

w części E zamówienia wybrano ofertę złożoną przez: 

Alvo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. 

ul. Południowa 21a 

64-030 Śmigiel 

cena ofertowa: 141 204,00 zł brutto 

Powiat Tarnogórski  
ul. Karłuszowiec 5 
42-600 Tarnowskie Góry 

Tarnowskie Góry, dnia 15 lipca 2022 roku  
AZ.272.4.6.2022 



 
 

 

 

 

Uzasadnienie wyboru: 

Zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy wybrano oferty najkorzystniejsze w części A, B, C, D i E  zamówienia 

na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. W części A, B, C, D i E   

zamówienia w oparciu o kryteria wyboru oferty zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia, oferty ww. 

Wykonawców zostały najwyżej ocenione (ocenione jako najkorzystniejsze), a Wykonawcy wykazali brak 

podstaw wykluczenia. 

 

 

Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktacja przyznana ofertom: 

Część A 
1) Dräger Polska Sp. z o. o. ul. Posag 7 Panien 1, 02-495 Warszawa - oferta otrzymała łącznie 66,67 pkt,  

w tym: w kryterium „cena” 60,00 pkt, w kryterium „jakość – parametry techniczne” 6,67 pkt oraz  
w kryterium „ gwarancja i rękojmia” 0,00 pkt, 

 
Część B 
1) Dräger Polska Sp. z o. o. ul. Posag 7 Panien 1, 02-495 Warszawa - oferta otrzymała łącznie 60,00 pkt,  

w tym: w kryterium „cena” 60,00 pkt, w kryterium „jakość – parametry techniczne” 0,00 pkt oraz  
w kryterium „ gwarancja i rękojmia” 0,00 pkt, 

 
Część C 
1) MTC Medical Trading Company Sp. z o.o. ul. Kabaty 1, 34-300 Żywiec - oferta otrzymała łącznie 90,00 

pkt, w tym: w kryterium „cena” 60,00 pkt, w kryterium „jakość – parametry techniczne” 20,00 pkt oraz  
w kryterium „ gwarancja i rękojmia” 10,00 pkt, 

 
Część D 
1) Dräger Polska Sp. z o. o. ul. Posag 7 Panien 1, 02-495 Warszawa - oferta otrzymała łącznie 60,00 pkt,  

w tym: w kryterium „cena” 60,00 pkt, w kryterium „jakość – parametry techniczne” 0,00 pkt oraz  
w kryterium „ gwarancja i rękojmia” 0,00 pkt, 

 
Część E 
1) Alvo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. ul. Południowa 21a, 64-030 Śmigiel - oferta 

otrzymała łącznie 100,00 pkt, w tym: w kryterium „cena” 60,00 pkt, w kryterium „jakość – parametry 
techniczne” 20,00 pkt oraz w kryterium „ gwarancja i rękojmia” 20,00 pkt, 

 

 

Jednocześnie informuję, że z przedmiotowego postępowania nie odrzucono żadnej ze złożonych ofert.  

 

 

 

dokument został podpisany 
z upoważnienia Zarządu Powiatu 
przez: 
Barbara Machura 
Sekretarz Powiatu 

 


