
 Świętochłowice, 27.04.2019 r.

WYKONAWCY

Działając na podstawie art.92 ust. 1  Ustawy z dnia 29 stycznia  2004  r. Prawo Zamówień Publicznych 
(Dz. U. Z 2019r poz. 1843 r.,) Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. informuje, że 
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  na dostawę  materiałów szewnych; 
znak sprawy: 12/ZA/20 wybrano następujące oferty:

Pakiet 1
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 
ANMAR sp. z o.o. sp.k. 
ul. Strefowa 22, 
43-100 Tychy z kwotą brutto 55.805,60 zł

liczba pkt w kryterium:
cena  –  80 pkt
termin dostaw –  10 pkt
szybkość reakcji na reklamacje – 10 pkt

Pakiet 2
Bialmed Sp. z o.o.
ul. płk. Leona Silickiego 1 z kwotą brutto 18.450,12 zł
12-200 Pisz                                                                            liczba pkt w kryterium:

cena  –  80 pkt
termin dostaw –  10 pkt
szybkość reakcji na reklamacje – 10 pkt

Pakiet 3
Peters Surgical Polska. z o. o.   

    ul. Przasnyska 6B, 
    01- 756 Warszawa            z kwotą brutto 6.273,35 zł

liczba pkt w kryterium:
cena  –  80 pkt
termin dostaw –  10 pkt
szybkość reakcji na reklamacje – 10 pkt

Pakiet 4
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 
ANMAR sp. z o.o. sp.k. 
ul. Strefowa 22, 
43-100 Tychy             z kwotą brutto 11.484,30 zł

liczba pkt w kryterium:
cena  –  80 pkt
termin dostaw –  10 pkt
szybkość reakcji na reklamacje – 10 pkt



                                                                        

Pakiet 5
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 
ANMAR sp. z o.o. sp.k. 
ul. Strefowa 22, 
43-100 Tychy             z kwotą brutto 8.218,58 zł

liczba pkt w kryterium:
cena  –  80 pkt
termin dostaw –  10 pkt
szybkość reakcji na reklamacje – 10 pkt

Pakiet 6
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 
ANMAR sp. z o.o. sp.k. 
ul. Strefowa 22, 
43-100 Tychy             z kwotą brutto 613,79 zł

liczba pkt w kryterium:
cena  –  80 pkt
termin dostaw –  10 pkt
szybkość reakcji na reklamacje – 10 pkt

Pakiet 7
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 
ANMAR sp. z o.o. sp.k. 
ul. Strefowa 22, 
43-100 Tychy             z kwotą brutto 2.831,76 zł

liczba pkt w kryterium:
cena  –  80 pkt
termin dostaw –  10 pkt
szybkość reakcji na reklamacje – 10 pkt

Pakiet 8
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 
ANMAR sp. z o.o. sp.k. 
ul. Strefowa 22, 
43-100 Tychy             z kwotą brutto 14.911,34 zł

liczba pkt w kryterium:
cena  –  80 pkt
termin dostaw –  10 pkt
szybkość reakcji na reklamacje – 10 pkt

Pakiet 9
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 
ANMAR sp. z o.o. sp.k. 
ul. Strefowa 22, 
43-100 Tychy             z kwotą brutto 3.107,35 zł

liczba pkt w kryterium:
cena  –  80 pkt
termin dostaw –  10 pkt
szybkość reakcji na reklamacje – 10 pkt



                                                                        

Uzasadnienie wyboru: 

Wybrani Wykonawcy zaoferowali korzystny bilans ceny oraz spełnili 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:

Nr 
oferty

Firma (nazwa) oraz adres 
Wykonawcy

Wartość netto i brutto Ilość punktów 
Ogółem

1. Przedsiębiorstwo Handlowo-
Usługowe ANMAR sp. z o.o. 
sp.k. 
ul. Strefowa 22, 
43-100 Tychy

Pakiet 1
Wartość netto: 51.671,86 zł

Wartość brutto: 55.805,60 zł

 termin dostaw –  10 pkt
szybkość reakcji na reklamacje – 
10 pkt

Pakiet 2
Wartość netto: 20.916,00 zł

Wartość brutto: 22.589,28 zł

 termin dostaw –  10 pkt
 szybkość reakcji na reklamacje – 
10 pkt

Pakiet 3
Wartość netto: 11.061,88 zł

Wartość brutto: 11.946,84 zł

 termin dostaw –  10 pkt
 szybkość reakcji na reklamacje – 
10 pkt

Pakiet 4
Wartość netto: 10.633,60 zł

Wartość brutto: 11.484,30 zł

 termin dostaw –  10 pkt
 szybkość reakcji na reklamacje – 
10 pkt
 

 Pakiet 1

 100 pkt

 Pakiet 2

 85,34 pkt

  Pakiet 3

 62,01 pkt

  Pakiet 4

  100 pkt



                                                                        

 Pakiet 5

Wartość netto: 7.609,80 zł

Wartość brutto: 8.218,58 zł

 termin dostaw –  10 pkt
 szybkość reakcji na reklamacje – 
10 pkt
 

Pakiet 6

Wartość netto: 568,32 zł

Wartość brutto: 613,79 zł

 termin dostaw –  10 pkt
szybkość reakcji na reklamacje – 
10 pkt

Pakiet 7

Wartość netto: 2.622,00 zł
Wartość brutto: 2.831,76 zł

 termin dostaw –  10 pkt
 szybkość reakcji na reklamacje – 
10 pkt

Pakiet 8

Wartość netto: 13.806,80 zł

Wartość brutto: 14.911,34 zł
 termin dostaw –  10 pkt
 szybkość reakcji na reklamacje – 
10 pkt

Pakiet 9

Wartość netto: 2.877,18 zł

Wartość brutto: 3.107,35 zł

 termin dostaw –  10 pkt
 szybkość reakcji na reklamacje – 
10 pkt

   Pakiet 5

   100 pkt

  

 Pakiet 6

  100 pkt

  

 Pakiet 7

  100 pkt

   Pakiet 8

  100 pkt

   Pakiet 9

  100 pkt



                                                                        

2.   Peters Surgical Polska. z o. o.  
ul. Przasnyska 6B, 

    01- 756 Warszawa 

Pakiet 3

Wartość netto: 5.808,65 zł

Wartość brutto: 6.273,35 zł
 termin dostaw –  10 pkt

 szybkość reakcji na reklamacje – 
10 pkt

Pakiet 3

 100 pkt

  3. Bialmed Sp. z o.o.
ul. płk. Leona Silickiego 1
12-200 Pisz

Pakiet 2

Wartość netto: 17.083,44 zł

Wartość brutto: 18.450,12 zł
 termin dostaw –  10 pkt

 szybkość reakcji na reklamacje – 
10 pkt

Pakiet 2

 100 pkt

Oferty  złożone  przez  Wykonawców  zostały  ocenione  przez  Zamawiającego  w  oparciu  o  kryteria 
wskazane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. 
z 2019 r., poz. 1843 t.j.) Zamawiający może podpisać umowę w sprawie zamówienia publicznego na 
dostawę materiałów szewnych; znak sprawy: 12/ZA/20; w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


