
 

INiZP.272.10.2022       Człuchów, 19.01.2023 r. 

ZAWIADOMIENIE 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

w zakresie części nr 1 oraz części nr 4 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn.: DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO I WYPOSAŻENIA 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod 

numerem 2022/S 224-644568 dnia 21.11.2022 r. 

 

1. Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 

2022, poz. 1710) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do 

realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez następującego Wykonawcę: 

w zakresie cz. 1 (Pakiet nr 1) 

FULL-MED Sp. z o.o., ul. Bursaki 6, 20-150 Lublin, NIP: 712-33-00-938 

Kryteria oceny: Wartość: Uzyskana punktacja: 

Cena oferty brutto: 1 648 946,10zł 60,00 pkt 

Parametry techniczne 370 punktów 28,46 pkt 

Okres gwarancji: 24 miesiące   0 pkt. 

 

Uzasadnienie wyboru: Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena - 60%, 

parametry techniczne - 30%, okres gwarancji – 10%) zawiadamia że jest to, najkorzystniejsza 

oferta w oparciu o podane w specyfikacji warunków zamówienia kryteria wyboru spośród ofert 

nie podlegających odrzuceniu. Oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt, w kryterium: 

parametry techniczne – 28,46 pkt, okres gwarancji – 0 pkt. Łącznie oferta uzyskała 88,46 pkt. 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 132 ustawy Pzp. 

w zakresie cz. 4 (Pakiet nr 4) 

FULL-MED Sp. z o.o., ul. Bursaki 6, 20-150 Lublin, NIP: 712-33-00-938 

Kryteria oceny: Wartość: Uzyskana punktacja: 

Cena oferty brutto: 468 165,96zł 60,00 pkt 

Parametry techniczne 100 punktów 30,00 pkt 

Okres gwarancji: 24 miesiące   0 pkt. 

 

Uzasadnienie wyboru: Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena - 60%, 

parametry techniczne - 30%, okres gwarancji – 10%) zawiadamia że jest to, najkorzystniejsza 

oferta w oparciu o podane w specyfikacji warunków zamówienia kryteria wyboru spośród ofert 

nie podlegających odrzuceniu. Oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt, w kryterium: 

parametry techniczne – 30,00 pkt, okres gwarancji – 0 pkt. Łącznie oferta uzyskała 90,00 pkt. 



 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 132 ustawy Pzp. 

2. Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 

informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty. 

3. Działając na podstawie art. 264 ust. 2 pkt. 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych 

Zamawiający informuje, że podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich 

formalności i może nastąpić w terminie krótszym niż  10 dni od dnia przesłania zawiadomienia 

o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
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      Podpis osoby uprawnionej 
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