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Uczestnicy postępowania 

 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 
Sprawa: dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatu ultrasonograficznego dla 
Oddziału Urologii oraz endoskopu dla Oddziału Dziecięcego SPZOZ w Kędzierzynie-Koźlu – 2 zadania częściowe sygn. AZ-P.2019.21 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 92 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z p. zm.), dalej Pzp, Zamawiający – Samodzielny Publiczny  Zespół Opieki Zdrowotnej   
w Kędzierzynie-Koźlu informuje, że w prowadzonym postępowaniu: 

 
Zadanie częściowe nr 1: Dostawa aparatu ultrasonograficznego dla Oddziału Urologii SPZOZ w Kędzierzynie-Koźlu. 
 
Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  

Nr oferty 1 – Varimed Sp. z o.o., ul. Tadeusza Kościuszki 115/4U, 50-442 Wrocław. 
Uzasadnienie wyboru: Oferta niepodlegająca odrzuceniu, od Wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu, spełniła warunki 
wymagane w SIWZ i uzyskała razem 75 pkt:  60 pkt w kryterium: „cena 60%”, 10 pkt w kryterium: „Termin dostawy, montażu 
i przeszkolenia 10%”, 0 pkt w kryterium: „Wartość kary umownej za każdy dzień opóźnienia 5%”, 5 pkt w kryterium: „Okres 
gwarancji 25%’. 

 
 

Zadanie częściowe nr 2: Dostawa endoskopu dla Oddziału Dziecięcego SPZOZ w Kędzierzynie-Koźlu.  
 
Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  

Nr oferty 2 – Olympus Polska Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa. 
Uzasadnienie wyboru: Oferta niepodlegająca odrzuceniu, od Wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu, spełniła warunki 
wymagane w SIWZ i uzyskała razem 75 pkt:  60 pkt w kryterium: „cena 60%”, 10 pkt w kryterium: „Termin dostawy, montażu 
i przeszkolenia 10%”, 0 pkt w kryterium: „Wartość kary umownej za każdy dzień opóźnienia 5%”, 5 pkt w kryterium: „Okres 
gwarancji 25%’. 

 
 

Umowy w sprawie zamówienia publicznego zostaną zawarte zgodnie z terminami określonymi w art. 94 ust. 1  Pzp.  
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                                                                                           Kierownik  zamawiającego  
 
Rozdzielnik: 
1. Wykonawcy 
2. Platforma zakupowa Zamawiającego 
3. Tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego 
4. a/a   


