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Krotoszyn 30.10.2017r 

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: 

 „Dostawa endoprotez i implantów do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i 

systemu do szycia łąkotek   

                                                      dla  SPZOZ w Krotoszynie” 

Nr sprawy: DG/1/34/17 

  

 
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie informuje,  

że  w wyżej wymienionym   postępowaniu została wybrana oferta firmy:  

 

 

 

Pakiet nr 1-5 

ZIMMER BIOMET POLSKA Sp. z o.o. 

ul. Płowiecka 75 

04-501 Warszawa   

 

Pakiet nr 1 - w cenie – 192.780,00 zł brutto 

Uzasadnienie wyboru: oferta ww. wykonawcy była jedyną  ofertą złożoną w ww. pakiecie. 

Pakiet nr 2 - w cenie – 55.080,00 zł brutto 

Uzasadnienie wyboru: oferta ww. wykonawcy była jedyną  ofertą złożoną w ww. pakiecie. 

Pakiet nr 3 - w cenie – 7.776,00 zł brutto 

Uzasadnienie wyboru: oferta ww. wykonawcy była jedyną  ofertą złożoną w ww. pakiecie. 

Pakiet nr 4 - w cenie – 10.800,00 zł brutto 

Uzasadnienie wyboru: oferta ww. wykonawcy była jedyną  ofertą złożoną w ww. pakiecie 

Pakiet nr 5 - w cenie – 31.752,00 zł brutto 

Uzasadnienie wyboru: oferta ww. wykonawcy była jedyną  ofertą złożoną w ww. pakiecie 

 

Pakiet nr 6-12 

Johnson&Johnson Sp. z o.o. 

ul. Iłżecka 24 

02-135 Warszawa   

 

Pakiet nr 6 - w cenie – 237.600,00 zł brutto 

Uzasadnienie wyboru: oferta ww. wykonawcy była jedyną  ofertą złożoną w ww. pakiecie. 

Pakiet nr 7 - w cenie – 8.100,00 zł brutto 

Uzasadnienie wyboru: oferta ww. wykonawcy była jedyną  ofertą złożoną w ww. pakiecie. 

Pakiet nr 8 - w cenie – 6.804,00 zł brutto 

Uzasadnienie wyboru: oferta ww. wykonawcy była jedyną  ofertą złożoną w ww. pakiecie. 

Pakiet nr 9 - w cenie – 11.178,00 zł brutto 

Uzasadnienie wyboru: oferta ww. wykonawcy była jedyną  ofertą złożoną w ww. pakiecie 

Pakiet nr 10 - w cenie – 301.860,00 zł brutto 

Uzasadnienie wyboru: oferta ww. wykonawcy była jedyną  ofertą złożoną w ww. pakiecie 

mailto:spzoz@krotoszyn.pl
http://www.spzoz.krotoszyn.pl/


                                                                          Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
                                                                           63-700 Krotoszyn,  ul. Młyńska  2  
                                                                          tel. (062) 588 03 90   fax. (062) 588 04 02    
                                                                                                  Nr KRS 000 000 2750 
                                                                                    NIP: 621-15-36-551       REGON 0003110226 
                                                                       e-mail: spzoz@krotoszyn.pl 
                                                                                     internet: http://www.spzoz.krotoszyn.pl/   

Misja zakładu: 
„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej  i wrażliwość na 

problemy naszych pacjentów” 

2 

 

 

 

 

 

 

Pakiet nr 11 - w cenie – 7.020,00 zł brutto 

Uzasadnienie wyboru: oferta ww. wykonawcy była jedyną  ofertą złożoną w ww. pakiecie 

Pakiet nr 12 - w cenie – 45.187,20 zł brutto 

Uzasadnienie wyboru: oferta ww. wykonawcy była jedyną  ofertą złożoną w ww. pakiecie 

 

 

 

 

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