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Krotoszyn 11.09.2017 r. 

 
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: 

 „Dostawa umundurowania letniego  zespołów ratownictwa medycznego oraz odzieży 
roboczej i obuwia roboczego, operacyjnego dla  SPZOZ w Krotoszynie” 

Nr sprawy: BHP/1/29 /17 

 Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie 
informuje,  
że  w wyżej wymienionym   postępowaniu została wybrana oferta firmy:  
 
Pakiet nr  1, 2 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Akatex Andrzej Kozłowski 
ul. Julisza  Slowackiego 34 
43-300 Bielsko-Biała   
Pakiet nr 1 - w cenie –13.359,03  zł brutto 
Uzasadnienie wyboru: oferta ww. wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans 
kryterium ceny i terminu dostawy. 
Pakiet nr 2 - w cenie – 3.601,44  zł brutto 
Uzasadnienie wyboru: oferta ww. wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans 
kryterium ceny i terminu dostawy. 
 
Pakiet nr  4, 5 
Medibut Zakład Produkcyjny S.C. 
Janusz Brudz Anna Krystosik-Brudz 
ul. Gen. J. Dąbrowskiego 45 
93-177 Łódź 
Pakiet nr 4 - w cenie – 17.152,97 zł brutto 
Uzasadnienie wyboru: oferta ww. wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans 
kryterium ceny i terminu dostawy i jakości. 
Pakiet nr 5 - w cenie – 1.687,25 zł brutto 
Uzasadnienie wyboru: oferta ww. wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans 
kryterium ceny i terminu dostawy. 
 
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert  stanowi załącznik do niniejszego 
pisma. 
 
 
Zamawiający unieważnił następujące pakiety: 
Pakiet nr 3 - Postępowanie w ww. pakiecie podlega unieważnieniu na podstawie art. 93 
ust. 1 pkt 1) Pzp, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Jedyna 
złożona w ww. pakiecie oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. 
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, zapewniamy wysoką jakość opieki
 naszych pacjentów” 

 
Pakiet nr 6 - Postępowanie w ww. pakiecie podlega unieważnieniu na podstawie art. 93 
ust. 1 pkt 1) Pzp, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. W ww. 
pakiecie nie złożono żadnych ofert. 
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