
 

Sejny, dnia 20.10.2016 r. 

Wszyscy Wykonawcy 

Tablica ogłoszeń 

Strona internetowa Zamawiającego 

 

Numer sprawy :  07/ZP/2016 

Dotyczy : „Przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu medycznego 

 z podziałem na pięć zadań”. 

 

Zawiadomienie o złożonych ofertach i wyborze najkorzystniejszych 

           Samodzielny Publiczny zakład Opieki zdrowotnej w Sejnach, działając na podstawie art. 

86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.U. 2015 

poz. 2164 ze zm.) zawiadamia: 

1. Na realizację całości zamówienia przeznaczono 49.000,00 zł netto. 

2. Zamawiający poniżej przedstawia zestawienie ofert złożonych w postępowaniu 

przetargowym. 

 

Nazwa (firma) i 

adres Wykonawcy 

Cena brutto Roczny koszt 

eksploatacji 

urządzenia 

Okres 

oferowanej 

gwarancji 

Warunki płatności 

Tech-Med. Sp. z o.o., 

ul. Piękna 13, 85-303 

Bydgoszcz 

Zadanie nr 3 – 

9.347,40 zł 

1,00 zł 48 

miesięcy 

Termin płatności w 

ciągu 30 dni od daty 

przedłożenia faktury 

VAT 

P.P.H.U. Ogarit 

Export-Import, ul. 

Ludowa 14, 05-092 

Łomianki 

Zadanie nr 5 – 

4.534,92 zł 

200,00 zł 36 

miesięcy 

Termin płatności w 

ciągu 30 dni od daty 

przedłożenia faktury 

VAT 

Systemy Medyczne 

Rafał Rosłaniec, ul. 

Kaczeńców 3, 05-400 

Otwock 

Zadanie nr 1 – 

14.040,00 zł 

nie dotyczy 12 

miesięcy 

Termin płatności w 

ciągu 30 dni od daty 

przedłożenia faktury 

VAT 

 

3. Unieważnienie postępowania w zakresie zadania nr  2 i 4 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 

ustawy pzp, ponieważ nie złożono na w/w zadania żadnej oferty. 

 

4. SP ZOZ w Sejnach, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy pzp dokonał wyboru 

najkorzystniejszej oferty: 

 

a) w zakresie zadania nr 1 dokonał wyboru oferty złożonej przez firmę Systemy Medyczne 

Rafał Rosłaniec, ul. Kaczeńców 3, 05-400 Otwock, jako najkorzystniejszej, jest to 

jedyna oferta złożona w postepowaniu na w/w zadanie i  w wyniku przeprowadzonej 

oceny ofert uzyskała następującą punktację: 

 



 

Numer zadania Liczba pkt w 

kryterium cena 

ofertowa o 

wadze 60% 

Liczba pkt w 

kryterium roczny 

koszt eksploatacji 

urządzenia 0 wadze 

20% 

Liczba pkt w 

kryterium okres 

oferowanej 

gwarancji o wadze 

20% 

Razem 

 

Zadanie nr 1 

 

60 

 

 

20 

 

20 

 

100 

 

b) w zakresie zadania nr 3 dokonał wyboru oferty złożonej przez firmę Tech-Med. Sp. z 

o.o., ul. Piękna 13, 85-303 Bydgoszcz, jako najkorzystniejszej, jest to jedyna oferta 

złożona w postepowaniu na w/w zadanie i  w wyniku przeprowadzonej oceny ofert 

uzyskała następującą punktację: 

Numer zadania Liczba pkt w 

kryterium cena 

ofertowa o 

wadze 60% 

Liczba pkt w 

kryterium roczny 

koszt eksploatacji 

urządzenia 0 wadze 

20% 

Liczba pkt w 

kryterium okres 

oferowanej 

gwarancji o 

wadze 20% 

Razem 

 

Zadanie nr 3 

 

60 

 

20 

 

20 

 

100 

 

c) w zakresie zadania nr 5 dokonał wyboru oferty złożonej przez firmę P.P.H.U. Ogarit 

Export-Import, ul. Ludowa 14, 05-092 Łomianki, jako najkorzystniejszej, jest to jedyna 

oferta złożona w postepowaniu na w/w zadanie i  w wyniku przeprowadzonej oceny ofert 

uzyskała następującą punktację: 

 

Numer zadania Liczba pkt w 

kryterium cena 

ofertowa o 

wadze 60% 

Liczba pkt w 

kryterium roczny 

koszt eksploatacji 

urządzenia 0 wadze 

20% 

Liczba pkt w 

kryterium okres 

oferowanej 

gwarancji o 

wadze 20% 

Razem 

 

Zadanie nr 5 

 

60 

 

20 

 

20 

 

100 

 

5. Zawarcie umowy nastąpi na podst. art. 94 ust. 2 pkt 1 lit a) ustawy pzp. w w/w postępowaniu 

złożono po jednej ofercie na następujące zadanie nr 1, 3, 5. 


