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Krotoszyn 28.09.2017 r. 

 
 

 
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: 

 
Dostawę  materiałów szewnych 

dla SPZOZ Krotoszyn 
 Nr sprawy: AS/1/31/17 

  Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie 
informuje, że  w wyżej wymienionym   postępowaniu została wybrana oferta firmy:  
Pakiet nr  1, 6 
2M MATERIA MEDICA  Sp. z o.o. 

            ul. Sudecka 133 
53-128 Wrocław 
Pakiet nr 1 - w cenie – 7.789,61 zł brutto 
Uzasadnienie wyboru: oferta ww. wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans  kryterium ceny i 
terminu płatności. 
Pakiet nr 6 - w cenie –  48666,40 zł brutto 
Uzasadnienie wyboru: oferta ww. wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans  kryterium ceny i 
terminu płatności. 
 

 
Pakiet nr  2, 3, 4, 5,7 
Przedsiębiorstwo YAVO Sp. zo.o.  
ul. Bawełniana 17 
 97-400 Bełchatów 
Pakiet nr 2 - w cenie – 6120,49 zł brutto 
Uzasadnienie wyboru: oferta ww. wykonawcy była jedyną ofertą złożoną w ww. pakiecie  
Pakiet nr 3 - w cenie –  1975,49 zł brutto 
Uzasadnienie wyboru: oferta ww. wykonawcy była jedyną ofertą złożoną w ww. pakiecie  
Pakiet nr 4 - w cenie –  6979,61 zł brutto 
Uzasadnienie wyboru: oferta ww. wykonawcy była jedyną ofertą złożoną w ww. pakiecie  
Pakiet nr 5 - w cenie – 5342,37 zł brutto 
Uzasadnienie wyboru: oferta ww. wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans  kryterium ceny i 
terminu płatności. 
Pakiet nr 7 - w cenie – 275,40 zł brutto 
Uzasadnienie wyboru: oferta ww. wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans  kryterium ceny i 
terminu płatności. 
 
 
Pakiet nr  8 
EURO-MEDICAL P.H.U. 
Dorota Zastawska 
ul. Pieczarkowa 16, 62-010 Wronczynek 
Pakiet nr 8 - w cenie –  913,29 zł brutto 
Uzasadnienie wyboru:. oferta ww. wykonawcy była jedyną ofertą złożoną w ww. pakiecie. 
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„Otwarci na zmiany, szanując tradycję ycznej  i wrażliwość na 
problemy

2 
 

, zapewniamy wysoką jakość opieki med
 naszych pacjentów” 

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

             

         


