
Bytom, dnia 21.02.2023 r.

DZP – 7/2023

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym pn. „Dostawa materiałów szewnych oraz staplerów”

Działając na podstawie art.  253 ust.  1 pkt 1), pkt 2), ust.  2 ustawy Prawo zamówień

publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

Nr  4  w  Bytomiu  informuje,  iż  w  wyniku  przeprowadzonego  postępowania  o  udzielenie

zamówienia publicznego, w którym kryterium oceny ofert stanowiła cena 100% wybrano oferty,

które  w  zakresie  poszczególnych  pakietów  zostały  najwyżej  ocenione  (ocenione  jako

najkorzystniejsze) tj.:

Oferta Nr 1 –  Inter Consult MD Sp. z o. o. Sp. k.

ul. Księdza Brzóski 94/18, 91 – 347 Łódź

Oferta odrzucona:

Uzasadnienie prawne: art. 226 pkt 3 oraz 5) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo

zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.);

Uzasadnienie  faktyczne: Wykonawca  złożył  ofertę,  która  nie  dotyczy  przedmiotowego

postępowania. Oferta jest niezgodna z SWZ.

Oferta Nr 2 – Neomed Polska Sp. z o. o. 

ul. Orężna 6A, 05 – 501 Piaseczno

Pakiet  nr  5  –  Wykonawca  w  zakresie  wskazanego  pakietu  złożył  najkorzystniejszą  ofertę

uzyskując tym samym w toku badania i oceny ofert najwyższą ilość punktów, tj. 100 pkt. 

Oferta Nr 3 – Aesculap Chifa Sp. z o. o. 

ul. Tysiąclecia 14, 64 – 300 Nowy Tomyśl

Pakiet nr 1, 2, 6, 8, 13 – Wykonawca w zakresie wskazanych pakietów złożył najkorzystniejszą

ofertę uzyskując tym samym w toku badania i oceny ofert najwyższą ilość punktów, tj. 100 pkt. 

Pakiet nr 5 – Wykonawca uzyskał 61,12 pkt



Oferta Nr 4 – ANMAR Sp. z o. o.

ul. Strefowa 22, 43 – 100 Tychy

Pakiet  nr 11  –  Wykonawca  w zakresie  wskazanego  pakietu  złożył  najkorzystniejszą  ofertę

uzyskując tym samym w toku badania i oceny ofert najwyższą ilość punktów, tj. 100 pkt. 

Oferta Nr 5 – Tramco Sp. z o. o. 

Wolskie, ul. Wolska 14, 05 – 860 Płochocin

Pakiet nr 5 – Wykonawca uzyskał 85,85 pkt

Oferta Nr 6 – COMPLIMED Anna Bojanowska

ul. Jana Długosza 59-75, 51 – 162 Wrocław

Pakiet nr 5 – Wykonawca uzyskał 79,96 pkt

Oferta Nr 7 – Beryl Med Poland Sp. z o. o.

ul. Łopuszańska 36 bud. 14C, 02 – 220 Warszawa

Pakiet nr 9, 10 – Wykonawca w zakresie wskazanych pakietów złożył najkorzystniejsze oferty

uzyskując tym samym w toku badania i oceny ofert najwyższą ilość punktów, tj. 100 pkt. 

Oferta Nr 8 – Vygon Polska Sp. z o. o.

ul. Francuska 39/6, 03 – 905 Warszawa

Pakiet  nr 16  –  Wykonawca  w zakresie  wskazanego  pakietu  złożył  najkorzystniejszą  ofertę

uzyskując tym samym w toku badania i oceny ofert najwyższą ilość punktów, tj. 100 pkt. 

Oferta Nr 9 –  Corza Medical GmbH 

ul. Dreikönigstrasse 31a,  Szwajcaria, Zurich CH-8002 

Pakiet  nr  3  –  Wykonawca  w  zakresie  wskazanego  pakietu  złożył  najkorzystniejszą  ofertę

uzyskując tym samym w toku badania i oceny ofert najwyższą ilość punktów, tj. 100 pkt. 

Oferta Nr 10 – Zarys International Group Sp. z o. o. Sp. k.

ul. Pod Borem 18, 41 – 801 Zabrze 

Pakiet nr 5 – Wykonawca uzyskał 92,49 pkt



Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z Wykonawców, w tym żadna z ofert nie

została odrzucona.

Data  zawarcia  umów:  28.02.2023 r. –  podstawa  prawna:  art.  308  ust.  2  ustawy  Prawo

zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.).

                                                                                                                     

Zatwierdził:

  Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

       dr n. med. Janusz Kuśmierz


