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Parczew, 15.04.2016 r. 
Dział Zamówień Publicznych 
fax (83) 355 21 13 
zamowienia@spzozparczew.pl 
 
 

Wszyscy Wykonawcy 
 
 
Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/6/2016 (4) 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę aparatu do znieczuleń ogólnych, stołów 

operacyjnych i ssaków dla SPZOZ w Parczewie. 
 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień 
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015r.  poz. 2164) Zamawiający zawiadamia 
Wykonawców, którzy złożyli oferty o: wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawcach 
których oferty zostały odrzucone oraz terminie po którego upływie umowa w sprawie 
zamówienia może być zawarta. 

 
 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 
 
 

W przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty. 

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się kryterium: 

 cena – 95 % 

 okres gwarancji - 5% 

    - wybrano ofertę z największą ilością uzyskanych punktów. 
 
 

Zadanie nr 2 - Uniwersalny stół operacyjny z napędem elektro-hydraulicznym 

Zamawiający wybrał ofertę Nr 1 MTC Medical Trading Company Sp. z o. o.  ul. Kabaty 
1 34-300 Żywiec. 

     Wartość oferty 59 940,00 zł wraz z podatkiem VAT.  
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium cena 95 pkt i za oferowany okres 

gwarancji 0 pkt, łącznie 95 pkt.  

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego po wyborze 

oferty najkorzystniejszej. 

 

Zadanie nr 3 - Uniwersalny stół operacyjny z napędem mechaniczno-hydraulicznym 

Zamawiający wybrał ofertę Nr 1 MTC Medical Trading Company Sp. z o. o.  ul. Kabaty 
1 34-300 Żywiec. 

     Wartość oferty 31 050,00 zł wraz z podatkiem VAT.  
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium cena 95 pkt i za oferowany okres 

gwarancji 0 pkt, łącznie 95 pkt.  

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego po wyborze 

oferty najkorzystniejszej. 
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Zadanie nr 4 - Ssak chirurgiczny elektryczny jezdny 

     Zamawiający wybrał ofertę Nr 2 WALMED Sp. z o.o. ul. Ptaków Leśnych 73 
05-500 Jastrzębie k/Warszawy. 

     Wartość oferty 14 137,20 zł wraz z podatkiem VAT.  
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium cena 95 pkt i za oferowany okres 

gwarancji 0 pkt, łącznie 95 pkt.  

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego po wyborze 

oferty najkorzystniejszej. 

 

 

Zadanie nr 5 - Ssak chirurgiczny przenośny 

     Zamawiający wybrał ofertę Nr 2 WALMED Sp. z o.o. ul. Ptaków Leśnych 73 
05-500 Jastrzębie k/Warszawy. 

     Wartość oferty 6 150,60 zł wraz z podatkiem VAT.  
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium cena 95 pkt i za oferowany okres 

gwarancji 0 pkt, łącznie 95 pkt.  

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego po wyborze 

oferty najkorzystniejszej. 

 

 
 
ZAMAWIAJĄCY UNIEWAŹNIA POSTĘPOWANIE  

 
 

Na Zadanie nr 1 - Aparat do znieczuleń ogólnych 
 
Uzasadnienie faktyczne: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu i 
wykluczeniu.  
 
Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt.1) Zamawiający unieważnia postępowanie o 
udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 
niepodlegającej wykluczeniu. 
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Dyrektor 
Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
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