
Świętochłowice, dn. 21.03.2017 r.

WYKONAWCY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1  Ustawy z dnia 29 stycznia  2004  r. Prawo Zamówień Publicznych 
(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 j.t. z późn. zm.) Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. informuje, 
że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na  dostawę materiałów szewnych, znak 
sprawy: 7/ZA/17  wybrano następującą ofertę:

Firma Cena brutto Punktacja Łącznie 
punktów

Przedsiębiorstwo 
Handlowo-Usługowe 
„ANMAR” Sp. z o.o.
ul. Strefowa 22                      
43-100 Tychy

Pakiet 1 - dostawa 
szwów wchłanialnych 
224.012,95 zł   
Pakiet 2 - dostawa 
Chirurgicznych szwów 
niewchłanialnych 
34.238,90 zł

Pakiet -1
Cena 90pkt

Termin płatności 10 pkt.
Pakiet -2 

Cena 90 pkt
Termin płatności 10 pkt.

Pakiet -1
100 pkt

Pakiet -2 
100 pkt

Uzasadnienie wyboru:

Wybrany Wykonawca zaoferował korzystny bilans ceny oraz spełnił pozostałe warunki określone w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia oraz Ustawie Prawo Zamówień Publicznych.

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

LP Firma
Cena brutto

punktów w kryterium
Punktów za termin płatności

punktów w kryterium
Łącznie 
punktów

1

Przedsiębiorstwo 
Handlowo-Usługowe 
„ANMAR” Sp. z o.o.
ul. Strefowa 22             
43-100 Tychy

Pakiet 1 - dostawa szwów 
wchłanialnych 
224.012,95 zł   90pkt
Pakiet 2 - dostawa 
Chirurgicznych szwów 
niewchłanialnych 
34.238,90 zł   90pkt

Pakiet 1
60 dni - 10 pkt

Pakiet 2
60 dni - 10 pkt

Pakiet -1
100 pkt

Pakiet -2 
100 pkt

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

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 ppkt a) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych 
(Dz.  U.  z 2015 r.,  poz.  2164 j.t.  z  późn.  zm.) Zamawiający może podpisać umowę w sprawie zamówienia 
publicznego na dostawę  materiałów szewnych 7/ZA/17 przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 
1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 j.t. z późn. zm.)


