
Świętochłowice, dn. 22.04.2016 r.

WYKONAWCY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1  Ustawy z dnia 29 stycznia  2004  r. Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 2164 j.t.) Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.  
informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę 
wyposażenia Bloku Operacyjnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. – zestaw 
laparoskopowy z resektoskopem bipolarnym i oprzyrządowaniem; znak sprawy 22/ZA/16;

wybrano następującą ofertę:

AESCULAP CHIFA sp. z o.o.
ul. Tysiąclecia 14
64-300 Nowy Tomyśl

Z kwotą brutto:
348 351,96 zł

Termin płatności 
pierwszej raty

50 dni

Punktów w kryterium
cena - 90 pkt

termin płatności 
pierwszej raty – 5 pkt

łącznie – 95 pkt

Uzasadnienie wyboru:

Wybrany  Wykonawca  zaoferował  korzystny  bilans  ceny  oraz  spełnił  wszystkie  pozostałe  warunki 
określone w zaproszeniu do złożenia oferty.

Nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, 
którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem i porównaniem oceny złożonych ofert:

Nr 
oferty Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy Kwota brutto

Termin płatności 
pierwszej raty

1.
AESCULAP CHIFA sp. z o.o.
ul. Tysiąclecia 14
64-300 Nowy Tomyśl

348 351,96 zł 50 dni

 2.
MEDFinance S.A.
al. Piłsudskiego 76
90-330 Łódź

369 360,01 zł 60 dni

Zamawiający informuje o odrzuceniu oferty firmy MEDFinance S.A., al. Piłsudskiego 76, 90-330 Łódź 
ze względu na przekroczenie kwoty przeznaczonej  przez Zamawiającego na realizację zamówienia 
wynoszącej 350 000,00 zł.

Oferty  złożone  przez  Wykonawców  zostały  ocenione  przez  Zamawiającego  w  oparciu  o  kryteria 
wskazane w zaproszeniu do złożenia oferty.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. 
2015 r.,  poz.  907 j.t.)  Zamawiający może podpisać  umowę w sprawie  zamówienia publicznego na 

                                                                           

ul. Chorzowska 38
41-605 wi toch owiceŚ ę ł
tel. 32/245 50 41 do 5
tel./fax: 32/245 34 40

S d Rejonowy Katowice-Wschódą
Wydzia  VIII Gospodarczy KRSł
Nr KRS: 0000426290

Nr NIP: 627-16-69-770
REGON: 000311450
Wysoko  kapita u zak adowego: 32ść ł ł  670 000,00



zakup i dostawę wyposażenia Bloku Operacyjnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach 
sp. z o.o.  – zestaw laparoskopowy z resektoskopem bipolarnym i oprzyrządowaniem; znak sprawy 
22/ZA/16;  w  terminie  nie  krótszym  niż  5  dni  od  dnia  przesłania  zawiadomienia  o  wyborze 
najkorzystniejszej oferty, tj. 28.04.2016 r.


