
 

Sejny, dnia 11.05.2017 r. 

Wszyscy Wykonawcy 

Strona internetowa Zamawiającego 

Tablica ogłoszeń Zamawiającego 

 

Znak sprawy: 04/ZP/2017 

Dotyczy: zakup i dostawa sprzętu medycznego z podziałem na pięć zadań 

 

Informacja o wyborze ofert i o odrzuceniu oferty 

            Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach działając 

na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zawiadamia: 

 

a) o odrzuceniu  oferty złożonej przez Salus International Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-

273 Katowice na podst. art. 89 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp: „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

zawiera błędy w obliczeniu ceny…”. Wykonawca w sposób błędny skalkulował cenę oferty, 

która nie uwzględnia całości zamówienia określonego przez Zamawiającego w załączniki nr 

2 do SIWZ, tj. Zadanie nr 4. 

 

b) o wyborze  oferty w zakresie zadania nr 1 złożonej przez ALVO Sp. z o.o. Sp. k., ul. 

Południowa 21A, 64-030 Śmigiel, jako najkorzystniejszej, jest to jedyna oferta złożona w 

postepowaniu w w/w zadaniu, w wyniku przeprowadzonej oceny ofert uzyskała 100 pkt. 

 
Numer 

zadania 

Nazwa (firma) i adres 

Wykonawcy 

Liczba pkt w 

kryterium cena o 

wadze 60% 

Liczba pkt w 

kryterium termin 

dostawy o wadze 40% 

Razem 

pkt 

1 ALVO Sp. z o.o. Sp. k., ul. 

Południowa 21A, 64-030 

Śmigiel 

60 40 100 

 

c) o wyborze  oferty w zakresie zadania nr 2 złożonej przez ALVO Sp. z o.o. Sp. k., ul. 

Południowa 21A, 64-030 Śmigiel, jako najkorzystniejszej, jest to jedyna oferta złożona w 

postepowaniu w w/w zadaniu, w wyniku przeprowadzonej oceny ofert uzyskała 100 pkt. 

 
Numer 

zadania 

Nazwa (firma) i adres 

Wykonawcy 

Liczba pkt w 

kryterium cena o 

wadze 60% 

Liczba pkt w 

kryterium termin 

dostawy o wadze 40% 

Razem 

pkt 

2 ALVO Sp. z o.o. Sp. k., ul. 

Południowa 21A, 64-030 

Śmigiel 

60 40 100 

 

d) o wyborze  oferty w zakresie zadania nr 4 złożonej przez EKOMED Sp. z o.o., ul. 

Łotewska 17/01, 03-918 Warszawa, jako najkorzystniejszej, jest to jedyna oferta złożona w 

postepowaniu w w/w zadaniu, w wyniku przeprowadzonej oceny ofert uzyskała 100 pkt. 

 
Numer 

zadania 

Nazwa (firma) i adres 

Wykonawcy 

Liczba pkt w 

kryterium cena o 

wadze 60% 

Liczba pkt w 

kryterium termin 

dostawy o wadze 40% 

Razem 

pkt 



4 EKOMED Sp. z o.o., ul. 

Łotewska 17/01, 02-135 

Warszawa 

60 40 100 

 

 

e) o wyborze  oferty w zakresie zadania nr 5 złożonej przez Johnson & Johnson Sp. z o.o., 

ul. Iłżecka 24, 03-918 Warszawa, jako najkorzystniejszej, jest to jedyna oferta złożona w 

postepowaniu w w/w zadaniu, w wyniku przeprowadzonej oceny ofert uzyskała 100 pkt. 

Numer 

zadania 

Nazwa (firma) i adres 

Wykonawcy 

Liczba pkt w 

kryterium cena 

o wadze 60% 

Liczba pkt w kryterium 

termin dostawy o wadze 

40% 

Razem 

pkt 

5 Johnson & Johnson Sp. z 

o.o., ul. Iłżecka 24, 03-918 

Warszawa 

60 40 100 

 

Dyrektor SP ZOZ w Sejnach 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


