
 

 

Sejny, dnia 28.08.2017 r. 

 

Znak sprawy: 10/ZP/2017  

Dotyczy: dostawa sprzętu medycznego z podziałem na sześć zadań 

     

Zawiadomienie o  

wyborze ofert w zakresie zadania nr 1, 2, 3, 4, 6 

 

           

      Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach, działając na 

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

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

 

1. dokonaniu wyboru oferty 3M Poland Sp. z o.o., al. Katowicka 117, Kajetany, 05-830 

Nadarzyn, jako najkorzystniejszej w zakresie zadania nr 1– jest to jedyna ważna oferta 

złożona w postępowaniu i  w wyniku przeprowadzonej oceny ofert uzyskała następującą 

punktację:    

Numer 

zadania 

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Liczba pkt w 

kryterium cena o 

wadze 60% 

Liczba pkt w 

kryterium termin 

dostawy 40% 

Razem  

1. 3M Poland Sp. z o.o., al. Katowicka 

117, Kajetany, 05-830 Nadarzyn 

60 40 100 

 

2. dokonaniu wyboru oferty Metrum CryoFlex Sp. z o.o. Sp. k., ul. Zielna 29, 05-082 Blizna 

Łaszczyńskiego, jako najkorzystniejszej w zakresie zadania nr 2 – jest to jedyna ważna 

oferta złożona w postępowaniu i  w wyniku przeprowadzonej oceny ofert uzyskała 

następującą punktację: 

 
Numer 

zadania 

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Liczba pkt w 

kryterium cena o 

wadze 60% 

Liczba pkt w 

kryterium termin 

dostawy 40% 

Razem  

2. Metrum CryoFlex Sp. z o.o. Sp. k., 

ul. Zielna 29, 05-082 Blizna 

Łaszczyńskiego 

60 40 100 

 

3. dokonaniu wyboru oferty Biameditek Spółka z o.o., ul. Elewatorska 58, 15-620 Białystok, 

jako najkorzystniejszej w zakresie zadania nr 3 – jest to jedyna ważna oferta złożona w 

postępowaniu i  w wyniku przeprowadzonej oceny ofert uzyskała następującą punktację: 

Numer 

zadania 

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Liczba pkt w 

kryterium cena o 

wadze 60% 

Liczba pkt w 

kryterium termin 

dostawy 40% 

Razem  

3. Biameditek Spółka z o.o., ul. 

Elewatorska 58, 15-620 Białystok 

60 40 100 

 

 

 



 

4. dokonaniu wyboru oferty NEOREGEN Sp. z o.o., ul. Trzcińska 10a, 58-506 Jelenia Góra, 

jako najkorzystniejszej w zakresie zadania nr 4 – jest to jedyna ważna oferta złożona w 

postępowaniu i  w wyniku przeprowadzonej oceny ofert uzyskała następującą punktację: 

Numer 

zadania 

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Liczba pkt w 

kryterium cena o 

wadze 60% 

Liczba pkt w 

kryterium termin 

dostawy 40% 

Razem  

4. NEOREGEN Sp. z o.o., ul. 

Trzcińska 10a, 58-506 Jelenia Góra 

60 40 100 

 

5. dokonaniu wyboru oferty JOHNSON & JOHNSON Poland Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, 02-

135 Warszawa, jako najkorzystniejszej w zakresie zadania nr 6 – jest to jedyna ważna oferta 

złożona w postępowaniu i  w wyniku przeprowadzonej oceny ofert uzyskała następującą 

punktację: 

Numer 

zadania 

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Liczba pkt w 

kryterium cena o 

wadze 60% 

Liczba pkt w 

kryterium termin 

dostawy 40% 

Razem  

6. JOHNSON & JOHNSON Poland 

Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, 02-135 

Warszawa 

60 40 100 

 

 

Dyrektor SP ZOZ w Sejnach 

 


