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Krotoszyn 22.09.2017 r. 

 
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: 

Dostawa  jednorazowego sprzętu medycznego ogólnego zastosowania 

 dla SPZOZ w Krotoszynie  

 Nr sprawy: DG/1/30/17 

  Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie informuje,  
że  w wyżej wymienionym   postępowaniu została wybrana oferta firmy:  
Pakiet nr  1, 2 
MERCATOR MEDICAL S.A.  
ul. Heleny Modrzejewskiej 30  
31 - 327 Kraków 
Pakiet nr 1 - w cenie –  180.374,34 zł brutto 
Uzasadnienie wyboru: oferta ww. wykonawcy była najkorzystniejszą  ofertą złożoną w ww. pakiecie. 
Pakiet nr 2 - w cenie – 49.712,40   zł brutto 
Uzasadnienie wyboru: oferta ww. wykonawcy była jedyną  ofertą złożoną w ww. pakiecie. 
 
Pakiet nr 3, 9 
Zarys International Group 
Sp. z o.o.  S.K 
ul. Pod Borem 18 
41-808 Zabrze  
Pakiet nr 3 - w cenie – 10.148,22  zł brutto 
Uzasadnienie wyboru: oferta ww. wykonawcy była najkorzystniejszą  ofertą złożoną w ww. pakiecie 
Pakiet nr 9 - w cenie – 20.874,92  zł brutto 
Uzasadnienie wyboru: oferta ww. wykonawcy była najkorzystniejszą  ofertą złożoną w ww. pakiecie 
 
 
Pakiet nr 4, 6 
Bialmed Sp. z o.o 
ul. M. Konopnickiej 11a 
12-230 Biała Piska 
Pakiet nr 4 - w cenie – 47.924,19 zł brutto 
Uzasadnienie wyboru: oferta ww. wykonawcy była najkorzystniejszą  ofertą złożoną w ww. pakiecie. 
Pakiet nr 6 - w cenie – 44.877,68 zł brutto 
Uzasadnienie wyboru: oferta ww. wykonawcy była najkorzystniejszą  ofertą złożoną w ww. pakiecie. 
 
 
Pakiet nr  7 
SONDA W. Makowski i Wspólnicy Sp.j.  
ul. Poznańska 82b  
62 - 080 Tarnowo Podgórne 
Pakiet nr 7 - w cenie – 44.662,24 zł brutto 
Uzasadnienie wyboru: oferta ww. wykonawcy była najkorzystniejszą  ofertą złożoną w ww. pakiecie. 
 
Pakiet nr  8 
Duolux Medical Sp. z o.o. 
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os. B. Chrobrego 40F/53 
60-681 Poznań 
Pakiet nr 8 - w cenie – 17.292,42  zł brutto 
Uzasadnienie wyboru: oferta ww. wykonawcy była najkorzystniejszą  ofertą złożoną w ww. pakiecie 
 
Pakiet nr  10 
AKMED Medyczne Instrumenty Diagnostyczne s.c. 
ul. Tomasza Zana 14  
60-691 Poznań 
Pakiet nr 10 - w cenie – 6.156,00 zł brutto 
Uzasadnienie wyboru: oferta ww. wykonawcy była najkorzystniejszą  ofertą złożoną w ww. pakiecie 
 
Zamawiający unieważnił następujące pakiety: 
Pakiet nr 5 - Postępowanie w ww. pakiecie podlega unieważnieniu na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) Pzp, 
gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Oferty złożone w ww. pakiecie zostały 
odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. 
 
 
 
 
 

 
 
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert  stanowi załącznik do niniejszego pisma. 

  
  

  
          

             

         


