
 

 

Jelenia Góra 25.05.2022 r.  

 

L.dz.NZ/530/2022 

        DO  WYKONAWCÓW  

 

DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH DO PODAWANIA ŻYWIENIA 

DOJELITOWEGO  

NR REFERENCYJNY: ZP/PN/05/03/2022 

 

INFORMACJA  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY 

PAKIETY  Nr 1,2,3,4, 

 
Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze, jako Zamawiający 

informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego jak w tytule, w zakresie pakietów Nr 

1,2,3,4, zostały wybrane oferty:  
 

Pakiet nr 1: 

Oferta Nr 1 złożona przez: 

BIALMED Sp. z o.o. ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa    

Cena netto: 171 293,30  zł; cena brutto: 184 996,76 

UZASADNIENIE: Oferta jako jedna złożona do postępowania  uzyskała najwyższy wskaźnik 

punktowy wobec przyjętych kryteriów oceny. Spełnia wymogi określone w SWZ. 

 

Pakiet nr 2: 

Oferta Nr 1 złożona przez: 

BIALMED Sp. z o.o. ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa    

Cena netto: 215,05  zł; cena brutto: 232,26 

UZASADNIENIE: Oferta jako jedna złożona do postępowania  uzyskała najwyższy wskaźnik 

punktowy wobec przyjętych kryteriów oceny. Spełnia wymogi określone w SWZ. 

 

Pakiet nr 3: 

Oferta Nr 1 złożona przez: 

BIALMED Sp. z o.o. ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa    

Cena netto: 88 137,00  zł; cena brutto: 95 187,96 

UZASADNIENIE: Oferta jako jedna złożona do postępowania  uzyskała najwyższy wskaźnik 

punktowy wobec przyjętych kryteriów oceny. Spełnia wymogi określone w SWZ. 

 

Pakiet nr 4: 

Oferta Nr 1 złożona przez: 

BIALMED Sp. z o.o. ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa    

Cena netto: 45 164,46  zł; cena brutto: 48 777,62 

UZASADNIENIE: Oferta jako jedna złożona do postępowania  uzyskała najwyższy wskaźnik 

punktowy wobec przyjętych kryteriów oceny. Spełnia wymogi określone w SWZ. 

 

 

 



 

 

Pakiet Nr 6: Nie dokonano wyboru oferty. Postępowanie unieważnione.   

Postępowanie dla pakietu Nr 6 zostało unieważnione na mocy art. 255 pkt. 1 ustawy PZP.  

Uzasadnienie: Nie została złożona żadna oferta dla pakietu Nr 6.  

Uzasadnienie prawne: Art. 255 pkt.1. ustawy PZP: Zamawiający unieważnia postępowanie o 

udzielenie zamówienia, jeżeli: nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu albo żadnej oferty.  

 

Oferty odrzucone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 

1129 ze zm.):  

Pakiet Nr 5: Nie dokonano wyboru oferty. Postepowanie unieważnione.  

Postępowanie dla pakietu Nr 5 zostało unieważnione na mocy art. 255 pkt. 2 ustawy PZP.  

Uzasadnienie: Oferta złożona  dla pakietu Nr 5 podlega odrzuceniu. 

Uzasadnienie prawne: Art. 255 pkt.2 ustawy PZP: Zamawiający unieważnia postępowanie o 

udzielenie zamówienia, jeżeli: wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu  albo oferty podlegały odrzuceniu.  

 

Wykonawcy wykluczeni: z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jak w temacie 

nie zostali wykluczeni wykonawcy.  

 

W załączeniu:  

- streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert. 

 

Pouczenie: 

Wykonawca, którego interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówień, przysługą środki 

odwoławcze przewidziane przez ustawę  Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 

r.  (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.)  

 
Streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert 

 

Nr 

pakietu 

/ Nr 

oferty 

Liczba pkt w kryterium 

CENA 

 60% = 60 pkt. 

 

Liczba pkt. w kryterium  

Termin dostawy 

0-20 pkt.  

 

 
Liczba pkt. w kryterium 

Termin rozpatrzenia 

reklamacji dla wad 

ukrytych 

0-20 pkt. 

 

Razem 

1/1 

 184 996,76 zł 

-------------- x 60 = 60 pkt   

 184 996,76  zł 

20 pkt 20 pkt 100 pkt 

 

2/1 

 

232,26 zł 

-------------- x 60 = 60,00 pkt   

232,26  zł 

20 pkt 20 pkt 100 pkt 

3/1 

95 187,96 zł 

-------------- x 60 = 60,00 pkt   

95 187,96  zł 

20 pkt 20 pkt 100 pkt 

 

4/1 

 

48 777,62 zł 

-------------- x 60 = 60,00 pkt   

48 777,62 zł 

20 pkt 20 pkt 100 pkt 

 

5 

 

Pakiet unieważniony - - - 

6 

 

Pakiet unieważniony  

 

- - - 



 

 

 

                                                                                                                       

                                                                                                                        Z up. Dyrektora WCSKJ 
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