
 

                                                                               Częstochowa, dnia 29-06-2017 r. 
Zamawiający: 

   Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
im. Najświętszej Maryi Panny 
ul. Bialska 104/118 
42-200 Częstochowa 

WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ 
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: 
DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU  
Znak sprawy:DAZ.26.044.2017 
L.dz. 1698/17 

 
 

INFORMACJA  O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA  
 
                                                 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt.1) i pkt. 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą PZP, 
Zamawiający informuje o rozstrzygnięciu postępowania.    
 
I. W wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:  
1)  w części Nr  1 – Wykonawcy PROMED SPÓŁKA AKCYJNA ,ul.  Działkowa 5,02-234 Warszawa, który 
zaoferował cenę brutto 8.380,80 zł. 
Uzasadnienie:  
Oferta uznana za najkorzystniejszą, niepodlegającą odrzuceniu, uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów                             
w wyznaczonych kryteriach oceny ofert, tj. cena brutto i termin dostawy zamówienia. 
Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz  
z punktacją przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert i łączną punktacją: 

Nr 
Oferty 

Nazwa (firmy) albo imię i nazwisko 
wykonawcy oraz adres siedziby lub miejsca 
zamieszkania  

Cena oferty 
brutto /zł/ 

Termin 
dostawy  
zamówienia 

Ilość punktów 
w kryterium: 
cena oferty 
60% 

Ilość punktów w 
kryterium:  
termin dostawy 
zamówienia 
40% 

Łączna ilość 
punktów  

23 
 
 
 
 

PROMED SPÓŁKA AKCYJNA 
ul.  Działkowa 5,02-234 Warszawa 
 
 
 

8.380,80 zł 2 dni 
robocze 

60 40 100 

2)  w części Nr  2 – Wykonawcy ProCardia Medical Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,                    
ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa, który zaoferował cenę brutto 206.334,00 zł. 
 
Uzasadnienie: 
Oferta uznana za najkorzystniejszą, niepodlegającą odrzuceniu, uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów                             
w wyznaczonych kryteriach oceny ofert, tj. cena brutto i termin uzupełnienia depozytu. 
Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz  
z punktacją przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert i łączną punktacją: 
 

Nr 
Oferty 

Nazwa (firmy) albo imię i nazwisko 
wykonawcy oraz adres siedziby lub miejsca 
zamieszkania  

Cena oferty 
brutto /zł/ 

Termin 
uzupełnienia 
depozytu 

Ilość punktów 
w kryterium: 
cena oferty 
60% 

Ilość punktów w 
kryterium:  
termin 
uzupełnienia 
depozytu 40% 

Łączna ilość 
punktów  

18 
 
 
 
 

ProCardia Medical Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 
ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa 
 
 
 

206.334,00 zł 
 

2 dni 
robocze 

60 40 100 

 
 
 



 

3)  w części Nr  3 – Wykonawcy PROMED SPÓŁKA AKCYJNA ul.  Działkowa 5,02-234 
Warszawa, który zaoferował cenę brutto 48.070,80 zł. 
Uzasadnienie:  
Oferta uznana za najkorzystniejszą, niepodlegającą odrzuceniu, uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów                             
w wyznaczonych kryteriach oceny ofert, tj. cena brutto i termin dostawy zamówienia. 
Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz  
z punktacją przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert i łączną punktacją: 
 

Nr 
Oferty 

Nazwa (firmy) albo imię i nazwisko 
wykonawcy oraz adres siedziby lub miejsca 
zamieszkania  

Cena oferty 
brutto /zł/ 

Termin 
dostawy  
zamówienia 

Ilość punktów 
w kryterium: 
cena oferty 
60% 

Ilość punktów w 
kryterium:  
termin dostawy 
zamówienia 
40% 

Łączna ilość 
punktów  

23 PROMED SPÓŁKA AKCYJNA 
ul.  Działkowa 5,02-234 Warszawa 

48.070,80 zł 2 dni 
robocze 

60 40 100 

4)  w części Nr  4 – Wykonawcy Bialmed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Marii 
Konopnickiej 11a,12-230 Biała Piska, który zaoferował cenę brutto 15.525,00 zł. 
Uzasadnienie:  
Oferta uznana za najkorzystniejszą, niepodlegającą odrzuceniu, uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów                             
w wyznaczonych kryteriach oceny ofert, tj. cena brutto i termin dostawy zamówienia. 
Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz  
z punktacją przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert i łączną punktacją: 
 

Nr 
Oferty 

Nazwa (firmy) albo imię i nazwisko 
wykonawcy oraz adres siedziby lub miejsca 
zamieszkania  

Cena oferty 
brutto /zł/ 

Termin 
dostawy 
zamówienia 

Ilość punktów 
w kryterium: 
cena oferty 
60% 

Ilość punktów w 
kryterium:  
termin dostawy 
zamówienia 
40% 

Łączna ilość 
punktów  

35 
 
 

Bialmed Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 
ul. Marii Konopnickiej 11a 
12-230 Biała Piska  

15.525,00 zł 2 dni 
robocze 

60 40 100 

33 
 

MEDTRONIC Poland Spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością 
ul. Polna 11, 00-633 Warszawa 

34.776,00 zł 2 dni 
robocze 

26,78 40 66,78 

5)  w części Nr  5 – Wykonawcy Bialmed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Marii 
Konopnickiej 11a,12-230 Biała Piska, który zaoferował cenę brutto  9.525,60 zł. 
Uzasadnienie:  
Oferta uznana za najkorzystniejszą, niepodlegającą odrzuceniu, uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów                             
w wyznaczonych kryteriach oceny ofert, tj. cena brutto i termin dostawy zamówienia. 
Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz  
z punktacją przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert i łączną punktacją: 
 

Nr 
Oferty 

Nazwa (firmy) albo imię i nazwisko 
wykonawcy oraz adres siedziby lub miejsca 
zamieszkania  

Cena oferty 
brutto /zł/ 

Termin 
dostawy 
zamówienia 

Ilość punktów 
w kryterium: 
cena oferty 
60% 

Ilość punktów w 
kryterium:  
termin dostawy 
zamówienia 
40% 

Łączna ilość 
punktów  

35 
 
 

Bialmed Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 
ul. Marii Konopnickiej 11a 
12-230 Biała Piska  

 9.525,60 zł 2 dni 
robocze 

60 40 100 

33 
 

MEDTRONIC Poland Spółka  z  
ograniczoną odpowiedzialnością 
ul. Polna 11, 00-633 Warszawa 

11.340,00 zł 2 dni 
robocze 

50,40 40  90,40 

17 
 

WARDA Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 
Przyłęki, ul. Korzenna 5 
86-005 Białe Błota 

23.814,00 zł 2 dni 
robocze 

24 40 64 

 
 
 
 
 
 



 

 
6) w części Nr  6 – Wykonawcy MEDTRONIC Poland Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Polna 
11, 00-633 Warszawa, który zaoferował cenę brutto   6.210,00 zł. 
Uzasadnienie:  
Oferta uznana za najkorzystniejszą, niepodlegającą odrzuceniu, uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów                             
w wyznaczonych kryteriach oceny ofert, tj. cena brutto i termin dostawy zamówienia. 
Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz  
z punktacją przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert i łączną punktacją: 

Nr 
Oferty 

Nazwa (firmy) albo imię i nazwisko 
wykonawcy oraz adres siedziby lub miejsca 
zamieszkania  

Cena oferty 
brutto /zł/ 

Termin 
dostawy 
zamówienia 

Ilość punktów 
w kryterium: 
cena oferty 
60% 

Ilość punktów w 
kryterium:  
termin dostawy 
zamówienia 
40% 

Łączna ilość 
punktów  

33 
 

MEDTRONIC Poland Spółka  z 
ograniczoną odpowiedzialnością 

ul. Polna 11, 00-633 Warszawa 

  6.210,00 zł 2 dni 
robocze 

60 40 100 

13 
 

Boston Scientyfic Polska  Spółka z 
ograniczona odpowiedzialnością 
Al. Jana Pawła II 22,00-133 Warszawa 

 18.630,00 zł 
 

2 dni 
robocze 

19,99 40 59,99 

7) w części Nr 7 – Wykonawcy  FRESENIUS KABI POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Al. Jerozolimskie 134, 02 305 Warszawa, który zaoferował cenę brutto  45.273,60 zł. 
Uzasadnienie:  
Oferta uznana za najkorzystniejszą, niepodlegającą odrzuceniu, uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów                             
w wyznaczonych kryteriach oceny ofert, tj. cena brutto i termin dostawy zamówienia. 
Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz  
z punktacją przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert i łączną punktacją: 

Nr 
Oferty 

Nazwa (firmy) albo imię i nazwisko 
wykonawcy oraz adres siedziby lub miejsca 
zamieszkania  

Cena oferty 
brutto /zł/ 

Termin 
dostawy 
zamówienia 

Ilość punktów 
w kryterium: 
cena oferty 
60% 

Ilość punktów w 
kryterium:  
termin dostawy 
zamówienia 
40% 

Łączna ilość 
punktów  

24 
 

FRESENIUS KABI POLSKA Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością 
Al. Jerozolimskie 134, 02 305 Warszawa 

   45.273,60 zł 
 
 

2 dni 
robocze 

60 40 100 

8) w części Nr 8 – Wykonawcy ZARYS International Group Spółka z ograniczoną  odpowiedzialnością  
Spółka Komandytowa ul. Pod Borem 18,41-808 Zabrze , który zaoferował cenę brutto 44.418,24 zł 
Uzasadnienie:  
Oferta uznana za najkorzystniejszą, niepodlegającą odrzuceniu, uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów                             
w wyznaczonych kryteriach oceny ofert, tj. cena brutto i termin dostawy zamówienia. 
Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz  
z punktacją przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert i łączną punktacją: 

Nr 
Oferty 

Nazwa (firmy) albo imię i nazwisko 
wykonawcy oraz adres siedziby lub miejsca 
zamieszkania  

Cena oferty 
brutto /zł/ 

Termin 
dostawy 
zamówienia 

Ilość punktów 
w kryterium: 
cena oferty 
60% 

Ilość punktów w 
kryterium:  
termin dostawy 
zamówienia 
40% 

Łączna ilość 
punktów  

36 
 

ZARYS International Group 
Spółka z ograniczoną  
odpowiedzialnością                          
Spółka Komandytowa 
ul. Pod Borem 18,41-808 Zabrze 

44.418,24 zł 
 

2 dni 
robocze 

60 40 100 

16 
 

POLMIL Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 
Spółka Komandytowa 
ul. Przemysłowa 8,85-758 Bydgoszcz 

45.846,00 zł 2 dni 
robocze 

59,25 40 99,25 

35 
 
 

Bialmed Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 
ul. Marii Konopnickiej 11a 
12-230 Biała Piska  

52.004,16 zł 2 dni 
robocze 

52,23 40 92,23 

9) w części Nr 9 – Wykonawcy BERYLMED LTD. 1 ST FLOOR, 26 FOUBERTS PLACE, LONDYN W1F 7 
PP,UK  Adres do korespondencji: ul. Sadowa 14, 05-410 Józefów, który zaoferował cenę brutto  
108.940,68 zł. 
Uzasadnienie:  
Oferta uznana za najkorzystniejszą, niepodlegającą odrzuceniu, uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów                             
w wyznaczonych kryteriach oceny ofert, tj. cena brutto i termin dostawy zamówienia. 



 

Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz  
z punktacją przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert i łączną punktacją: 

Nr 
Oferty 

Nazwa (firmy) albo imię i nazwisko 
wykonawcy oraz adres siedziby lub miejsca 
zamieszkania  

Cena oferty 
brutto /zł/ 

Termin 
dostawy 
zamówienia 

Ilość punktów 
w kryterium: 
cena oferty 
60% 

Ilość punktów w 
kryterium:  
termin dostawy 
zamówienia 
40% 

Łączna ilość 
punktów  

27 
 

BERYLMED LTD. 
1 ST FLOOR, 26 FOUBERTS PLACE, 
LONDYN W1F 7 PP,UK  
Adres do korespondencji: 
ul. Sadowa 14, 05-410 Józefów 

108.940,68 zł 2 dni 
robocze 

60 40 100 

16 
 

POLMIL Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 
Spółka Komandytowa 
ul. Przemysłowa 8,85-758 Bydgoszcz 

116.684,28 zł 2 dni 
robocze 

56,01 40 96,01 

35 
 

Bialmed Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 
ul. Marii Konopnickiej 11a 
12-230 Biała Piska  

119.134,80 zł 2 dni 
robocze 

54,86 40 94,86 

10)  w części Nr  10 – Wykonawcy Bialmed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Marii 
Konopnickiej 11a,12-230 Biała Piska, który zaoferował cenę brutto 4.406,40 zł . 
Uzasadnienie:  
Oferta uznana za najkorzystniejszą, niepodlegającą odrzuceniu, uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów                             
w wyznaczonych kryteriach oceny ofert, tj. cena brutto i termin dostawy zamówienia. 
Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz  
z punktacją przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert i łączną punktacją: 
 

Nr 
Oferty 

Nazwa (firmy) albo imię i nazwisko 
wykonawcy oraz adres siedziby lub miejsca 
zamieszkania  

Cena oferty 
brutto /zł/ 

Termin 
dostawy 
zamówienia 

Ilość punktów 
w kryterium: 
cena oferty 
60% 

Ilość punktów w 
kryterium:  
termin dostawy 
zamówienia 
40% 

Łączna ilość 
punktów  

35 
 
 

Bialmed Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 
ul. Marii Konopnickiej 11a 
12-230 Biała Piska  

4.406,40 zł 2 dni 
robocze 

60 40 100 

  32 
 
 

Centrum Zaopatrzenia Medycznego 
„CEZAL” Spółka Akcyjna 
ul. Widna 4, 50-543 Wrocław 

5.183,14 2 dni 
robocze 

51 40 91 

36 
 
 

ZARYS International Group 
Spółka z ograniczoną  
odpowiedzialnością  Spółka 
Komandytowa 
ul. Pod Borem 18,41-808 Zabrze 

5.343,84 2 dni 
robocze 

49,47 40 89,47 

1 
HAGMED ZAKŁAD TWORZYW  
ul. Tomaszowska 22,96-200 Rawa 
Mazowiecki 

7.257,60 zł 2 dni 
robocze 

36,42 40 76,42 
 

 
 
11) w części Nr 11 – Wykonawcy ZARYS International Group Spółka z ograniczoną  odpowiedzialnością  
Spółka Komandytowa ul. Pod Borem 18,41-808 Zabrze , który zaoferował cenę brutto 6.654,64 zł.  
Uzasadnienie:  
Oferta uznana za najkorzystniejszą, niepodlegającą odrzuceniu, uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów                             
w wyznaczonych kryteriach oceny ofert, tj. cena brutto i termin dostawy zamówienia. 
Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz  z punktacją 
przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert i łączną punktacją: 

Nr 
Oferty 

Nazwa (firmy) albo imię i nazwisko 
wykonawcy oraz adres siedziby lub miejsca 
zamieszkania  

Cena oferty 
brutto /zł/ 

Termin 
dostawy 
zamówienia 

Ilość punktów 
w kryterium: 
cena oferty 
60% 

Ilość punktów w 
kryterium:  
termin dostawy 
zamówienia 
40% 

Łączna ilość 
punktów  

36 
 
 

ZARYS International Group 
Spółka z ograniczoną  
odpowiedzialnością  Spółka 
Komandytowa 
ul. Pod Borem 18,41-808 Zabrze 

6.654,64 zł 2 dni 
robocze 

60 40 100 



 

29 
 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
INTERGOS Spółka z ograniczoną 
Odpowiedzialnością 
ul. Legionów 59A, 43-300 Bielsko-Biała 

 6.668,89 zł 2 dni 
robocze 

59,87 40 99,87 

35 
 

Bialmed Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 
ul. Marii Konopnickiej 11a 
12-230 Biała Piska  

 6.915,89 zł  2 dni 
robocze 

57,73 40 97,73 

2 
 
 

CEZETEL-POZNAŃ Spółka z ograniczona 
odpowiedzialnością 
Szczepankowo 189 
61-313 Poznań 

  7.903,87 zł 2 dni 
robocze 

51,25 40 91,25 

15 
 

AERO-MEDICA Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 
ul. Kopernika 36/40,00-924 Warszawa 

8.397,86 zł  2 dni 
robocze 

47,54 40 87,54 

32 
 
 

Centrum Zaopatrzenia Medycznego 
„CEZAL” Spółka Akcyjna 
ul. Widna 4, 50-543 Wrocław 

17.073,61 zł 2 dni 
robocze 

23,38 40 63,68 

12) w części Nr 12 – Wykonawcy ZARYS International Group Spółka z ograniczoną  odpowiedzialnością  
Spółka Komandytowa ul. Pod Borem 18,41-808 Zabrze , który zaoferował cenę brutto 27.160,16 zł.  
Uzasadnienie:  
Oferta uznana za najkorzystniejszą, niepodlegającą odrzuceniu, uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów                             
w wyznaczonych kryteriach oceny ofert, tj. cena brutto i termin dostawy zamówienia. 
Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz  z punktacją 
przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert i łączną punktacją: 

Nr 
Oferty 

Nazwa (firmy) albo imię i nazwisko 
wykonawcy oraz adres siedziby lub miejsca 
zamieszkania  

Cena oferty 
brutto /zł/ 

Termin 
dostawy 
zamówienia 

Ilość punktów 
w kryterium: 
cena oferty 
60% 

Ilość punktów w 
kryterium:  
termin dostawy 
zamówienia 
40% 

Łączna ilość 
punktów  

36 
 
 

ZARYS International Group 
Spółka z ograniczoną  
odpowiedzialnością  Spółka 
Komandytowa 
ul. Pod Borem 18,41-808 Zabrze 

27.160,16 zł 2 dni 
robocze 

60 40 100 

2 
 
 

CEZETEL-POZNAŃ Spółka z ograniczona 
odpowiedzialnością 
Szczepankowo 189,61-313 Poznań 

28.775,52 zł 2 dni 
robocze 

56,63 40 96,63 

15 
 

AERO-MEDICA Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 
ul. Kopernika 36/40,00-924 Warszawa 

29.148,12 zł 2 dni 
robocze 

55,90 40 95,90 

16 
 

POLMIL Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 
Spółka Komandytowa 
ul. Przemysłowa 8,85-758 Bydgoszcz 

43.009,92 zł 2 dni 
robocze 

 

37,88 40 77,88 

13) w części Nr 13 – Wykonawcy ZARYS International Group Spółka z ograniczoną  odpowiedzialnością  
Spółka Komandytowa ul. Pod Borem 18,41-808 Zabrze , który zaoferował cenę brutto 15.796,08 zł.  
Uzasadnienie:  
Oferta uznana za najkorzystniejszą, niepodlegającą odrzuceniu, uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów                             
w wyznaczonych kryteriach oceny ofert, tj. cena brutto i termin dostawy zamówienia. 
Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz  
z punktacją przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert i łączną punktacją: 

Nr 
Oferty 

Nazwa (firmy) albo imię i nazwisko 
wykonawcy oraz adres siedziby lub miejsca 
zamieszkania  

Cena oferty 
brutto /zł/ 

Termin 
dostawy 
zamówienia 

Ilość punktów 
w kryterium: 
cena oferty 
60% 

Ilość punktów w 
kryterium:  
termin dostawy 
zamówienia 
40% 

Łączna ilość 
punktów  

36 
 
 

ZARYS International Group 
Spółka z ograniczoną  
odpowiedzialnością  Spółka 
Komandytowa 
ul. Pod Borem 18,41-808 Zabrze 

15.796,08 zł 2 dni 
robocze 

60 40 100 

29 
 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
INTERGOS Spółka z ograniczoną 
Odpowiedzialnością 
ul. Legionów 59A, 43-300 Bielsko-Biała 

16.313,63 zł 2 dni 
robocze 

58,09 40 98,09 

16 
 

POLMIL Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 
Spółka Komandytowa 

34.727,40 zł 2 dni 
robocze 

27,29 40 67,29 



 

ul. Przemysłowa 8,85-758 Bydgoszcz 
 

32 
 
 

Centrum Zaopatrzenia Medycznego 
„CEZAL” Spółka Akcyjna 
ul. Widna 4, 50-543 Wrocław 

39.730,50 zł 2 dni 
robocze 

23,85 40 63,85 

14) w części Nr 14 – Wykonawcy SORIMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Równina 
25, 87-100 Toruń, który zaoferował cenę brutto   41.825,70 zł. 
Uzasadnienie:  
Oferta uznana za najkorzystniejszą, niepodlegającą odrzuceniu, uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów                             
w wyznaczonych kryteriach oceny ofert, tj. cena brutto i termin dostawy zamówienia. 
Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz  
z punktacją przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert i łączną punktacją: 

Nr 
Oferty 

Nazwa (firmy) albo imię i nazwisko 
wykonawcy oraz adres siedziby lub miejsca 
zamieszkania  

Cena oferty 
brutto /zł/ 

Termin 
dostawy 
zamówienia 

Ilość punktów 
w kryterium: 
cena oferty 
60% 

Ilość punktów w 
kryterium:  
termin dostawy 
zamówienia 
40% 

Łączna ilość 
punktów  

22 
 

SORIMEX Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 
ul. Równina 25, 87-100 Toruń 

  41.825,70 zł 
 
 

2 dni 
robocze 

60 40 100 

32 
 
 

Centrum Zaopatrzenia Medycznego 
„CEZAL” Spółka Akcyjna 
ul. Widna 4, 50-543 Wrocław 

44.524,32 zł 2 dni 
robocze 

56,36 40 96,36 

15)  w części Nr  15 – Wykonawcy Bialmed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Marii    
Konopnickiej 11a,12-230 Biała Piska, który zaoferował cenę brutto 14.379,12 zł. 
 Uzasadnienie:  
Oferta uznana za najkorzystniejszą, niepodlegającą odrzuceniu, uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów                             
w wyznaczonych kryteriach oceny ofert, tj. cena brutto i termin dostawy zamówienia. 
Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz  
z punktacją przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert i łączną punktacją: 
 

Nr 
Oferty 

Nazwa (firmy) albo imię i nazwisko 
wykonawcy oraz adres siedziby lub miejsca 
zamieszkania  

Cena oferty 
brutto /zł/ 

Termin 
dostawy 
zamówienia 

Ilość punktów 
w kryterium: 
cena oferty 
60% 

Ilość punktów w 
kryterium:  
termin dostawy 
zamówienia 
40% 

Łączna ilość 
punktów  

35 
 
 

Bialmed Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 

ul. Marii Konopnickiej 11a 

12-230 Biała Piska  

 14.379,12 zł 
 
 

2 dni 
robocze 

60 40 100 

2 
 

CEZETEL-POZNAŃ Spółka z ograniczona 
odpowiedzialnością 
Szczepankowo 189,61-313 Poznań 

14.385,60 zł 
 
 

2 dni 
robocze 

59,97 40 99,97 

36 
 
 

ZARYS International Group 

Spółka z ograniczoną  
odpowiedzialnością  Spółka 
Komandytowa 

ul. Pod Borem 18,41-808 Zabrze 

14.858,64 zł 2 dni 
robocze 

58,06 40 98,06 

29 
 
 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
INTERGOS Spółka z ograniczoną 
Odpowiedzialnością 

ul. Legionów 59A, 43-300 Bielsko-Biała 

 15.137,28 zł 
 
 

2 dni 
robocze 

56,99 40 96,99 

16 
 
 

POLMIL Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 
Spółka Komandytowa 
ul. Przemysłowa 8,85-758 Bydgoszcz 

15.483,96 zł 
 
 

2 dni 
robocze 

55,71 40 95,71 

15 
 

AERO-MEDICA Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 
ul. Kopernika 36/40,00-924 Warszawa 

16.543,44 zł 
 
 

2 dni 
robocze 

52,15 40 92,15 



 

26 
 

Biameditek Spółka z ograniczoną  
Odpowiedzialnością 
ul. Elewatorska 58, 15-620 Białystok 

   23.217,84 zł 
 
 

2 dni 
robocze 

37,15 40 77,15 

23 
PROMED SPÓŁKA AKCYJNA 
ul.  Działkowa 5,02-234 Warszawa 

34.007,04 zł 2 dni 
robocze 

26,21 40 66,21 

17 
 

WARDA Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 
Przyłęki, ul. Korzenna 5,86-005 Białe 
Błota 

34.765,20 zł 2 dni 
robocze 

24,81 40 64,81 

9 
 

MEDICAVERA spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 
Dahlhausen Group 
ul. Wawrzyniaka 6W,70-392 Szczecin  

37.882,08 zł 
 
 

1 dzień 
roboczy  

22,77 40 62,77 

 
16) w części Nr 16 – Wykonawcy ZARYS International Group Spółka z ograniczoną  odpowiedzialnością  
Spółka Komandytowa ul. Pod Borem 18,41-808 Zabrze , który zaoferował cenę brutto 26.150,13 zł.  
Uzasadnienie:  
Oferta uznana za najkorzystniejszą, niepodlegającą odrzuceniu, uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów                             
w wyznaczonych kryteriach oceny ofert, tj. cena brutto i termin dostawy zamówienia. 
Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz  
z punktacją przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert i łączną punktacją: 

Nr 
Oferty 

Nazwa (firmy) albo imię i nazwisko 
wykonawcy oraz adres siedziby lub miejsca 
zamieszkania  

Cena oferty 
brutto /zł/ 

Termin 
dostawy 
zamówienia 

Ilość punktów 
w kryterium: 
cena oferty 
60% 

Ilość punktów w 
kryterium:  
termin dostawy 
zamówienia 
40% 

Łączna ilość 
punktów  

36 ZARYS International Group 
Spółka z ograniczoną  
odpowiedzialnością  
Spółka Komandytowa 
ul. Pod Borem 18,41-808 Zabrze 

26.150,13 zł 2 dni 
robocze 

60 40 100 

35 Bialmed Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 
ul. Marii Konopnickiej 11a 
12-230 Biała Piska  

29.309,81 zł 2 dni 
robocze 

53,53 40 93,53 

16 
 

POLMIL Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 
Spółka Komandytowa 
ul. Przemysłowa 8,85-758 Bydgoszcz 

31.196,60 zł 2 dni 
robocze 

50,29 40 90,29 

5 ROVERS Polska Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 
ul. Stołeczna 10, 05-501 
Piaseczno,k/Warszawy  

  44.163,43 zł 2 dni 
robocze 

35,52 40 75,52 

17) w części Nr 17 – Wykonawcy AKME Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka 
Komandytowa ul. Poloneza 89B, 02-826 Warszawa, który zaoferował cenę brutto  10.800,00 zł. 
Uzasadnienie:  
Oferta uznana za najkorzystniejszą, niepodlegającą odrzuceniu, uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów                             
w wyznaczonych kryteriach oceny ofert, tj. cena brutto i termin dostawy zamówienia. 
Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz  
z punktacją przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert i łączną punktacją: 
 

Nr 
Oferty 

Nazwa (firmy) albo imię i nazwisko 
wykonawcy oraz adres siedziby lub miejsca 
zamieszkania  

Cena oferty 
brutto /zł/ 

Termin 
dostawy 
zamówienia 

Ilość punktów 
w kryterium: 
cena oferty 
60% 

Ilość punktów w 
kryterium:  
termin dostawy 
zamówienia 
40% 

Łączna ilość 
punktów  

11 
 
 

AKME Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Spółka 
Komandytowa 
ul. Poloneza 89B, 02-826 Warszawa 

10.800,00 zł 3 dni 
robocze  

60 40 100 

18) w części Nr 18 – Wykonawcy AKME Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka 
Komandytowa ul. Poloneza 89B, 02-826 Warszawa, który zaoferował cenę brutto   85.536,00 zł. 
Uzasadnienie:  
 
 



 

Oferta uznana za najkorzystniejszą, niepodlegającą odrzuceniu, uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów                             
w wyznaczonych kryteriach oceny ofert, tj. cena brutto i termin dostawy zamówienia. 
Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz  
z punktacją przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert i łączną punktacją: 
 

Nr 
Oferty 

Nazwa (firmy) albo imię i nazwisko 
wykonawcy oraz adres siedziby lub miejsca 
zamieszkania  

Cena oferty 
brutto /zł/ 

Termin 
dostawy 
zamówienia 

Ilość punktów 
w kryterium: 
cena oferty 
60% 

Ilość punktów w 
kryterium:  
termin dostawy 
zamówienia 
40% 

Łączna ilość 
punktów  

11 
 
 

AKME Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Spółka 
Komandytowa 
ul. Poloneza 89B, 02-826 Warszawa 

85.536,00 zł 3 dni 
robocze  

60 40 100 

19) w części Nr 19 – Wykonawcy COVENTEC  Damian Kwaśniewski 32-031 Mogilany, Konary 263A, 
który zaoferował cenę brutto 43.740,00 zł. 
Uzasadnienie:  
Oferta uznana za najkorzystniejszą, niepodlegającą odrzuceniu, uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów                     
w wyznaczonych kryteriach oceny ofert, tj. cena brutto i termin dostawy zamówienia. 
Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz  
z punktacją przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert i łączną punktacją: 
 

Nr 
Oferty 

Nazwa (firmy) albo imię i nazwisko 
wykonawcy oraz adres siedziby lub miejsca 
zamieszkania  

Cena oferty 
brutto /zł/ 

Termin 
dostawy 
zamówienia 

Ilość punktów 
w kryterium: 
cena oferty 
60% 

Ilość punktów w 
kryterium:  
termin dostawy 
zamówienia 
40% 

Łączna ilość 
punktów  

8 
 

COVENTEC  Damian Kwaśniewski  
32-031 Mogilany, Konary 263A 

43.740,00 zł 4 dni 
robocze 

60 40 100 

19) w części Nr 20 – Wykonawcy BILLMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  ul. Krypska 
24/1, 04-082 Warszawa, który zaoferował cenę brutto 22.226,40 zł. 
Uzasadnienie:  
Oferta uznana za najkorzystniejszą, niepodlegającą odrzuceniu, uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów                             
w wyznaczonych kryteriach oceny ofert, tj. cena brutto i termin dostawy zamówienia. 
Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz  
z punktacją przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert i łączną punktacją: 

Nr 
Oferty 

Nazwa (firmy) albo imię i nazwisko 
wykonawcy oraz adres siedziby lub miejsca 
zamieszkania  

Cena oferty 
brutto /zł/ 

Termin 
dostawy 
zamówienia 

Ilość punktów 
w kryterium: 
cena oferty 
60% 

Ilość punktów w 
kryterium:  
termin dostawy 
zamówienia 
40% 

Łączna ilość 
punktów  

4 
 

BILLMED Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością  
ul. Krypska 24/1, 04-082 Warszawa 

22.226,40 zł 2 dni 
robocze 

60 40 100 

10 
 

ADVANCE EUROPE Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością 
Biuro Techniczno-Handlowe 
ul. Skrzetuskiego 30m3,02-726 
Warszawa 

22.332,24 zł 2 dni 
robocze  

59,71 40 99,71 

27 
 

BERYLMED LTD. 

1 ST FLOOR, 26 FOUBERTS PLACE, 
LONDYN W1F 7 PP,UK  
Adres do korespondencji: 
ul. Sadowa 14, 05-410 Józefów 
 

25.877,88 zł  2 dni 
robocze 

51,53 40 91,53 

19 
 

BARD Poland Spółka z ograniczoną  
Odpowiedzialnością 
ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa 

68.796,00 zł 
 
 

2 dni 
robocze 

19,38 40 59,38 

 
21) w części Nr 21 – Wykonawcy ADVANCE EUROPE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Biuro 
Techniczno-Handlowe ul. Skrzetuskiego 30m3 02-726 Warszawa, który zaoferował cenę brutto  
2.764,80  zł. 
Uzasadnienie:  



 

Oferta uznana za najkorzystniejszą, niepodlegającą odrzuceniu, uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów                             
w wyznaczonych kryteriach oceny ofert, tj. cena brutto i termin dostawy zamówienia. 
Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz  
z punktacją przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert i łączną punktacją: 
 

Nr 
Oferty 

Nazwa (firmy) albo imię i nazwisko 
wykonawcy oraz adres siedziby lub miejsca 
zamieszkania  

Cena oferty 
brutto /zł/ 

Termin 
dostawy 
zamówienia 

Ilość punktów 
w kryterium: 
cena oferty 
60% 

Ilość punktów w 
kryterium:  
termin dostawy 
zamówienia 
40% 

Łączna ilość 
punktów  

10 
 

ADVANCE EUROPE Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością 
Biuro Techniczno-Handlowe 
ul. Skrzetuskiego 30m3 
02-726 Warszawa 

2.764,80 zł 2 dni 
robocze  

60 40 100 

 
22) w części Nr 25 – Wykonawcy AKME Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka 
Komandytowa ul. Poloneza 89B, 02-826 Warszawa, który zaoferował cenę brutto  54.432,00  zł. 
Uzasadnienie: 
Oferta uznana za najkorzystniejszą, niepodlegającą odrzuceniu, uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów                             
w wyznaczonych kryteriach oceny ofert, tj. cena brutto i termin dostawy zamówienia. 
Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz  
z punktacją przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert i łączną punktacją: 
 

Nr 
Oferty 

Nazwa (firmy) albo imię i nazwisko 
wykonawcy oraz adres siedziby lub miejsca 
zamieszkania  

Cena oferty 
brutto /zł/ 

Termin 
dostawy 
zamówienia 

Ilość punktów 
w kryterium: 
cena oferty 
60% 

Ilość punktów w 
kryterium:  
termin dostawy 
zamówienia 
40% 

Łączna ilość 
punktów  

11 
 
 

AKME Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Spółka 
Komandytowa 
ul. Poloneza 89B, 02-826 Warszawa 

54.432,00 zł 3 dni 
robocze  

60 40 100 

 
23)  w części Nr  26 – Wykonawcy PROMED SPÓŁKA AKCYJNA ul.  Działkowa 5,02-234 Warszawa, 
który zaoferował cenę brutto  170.791,20 zł. 
Uzasadnienie:  
Oferta uznana za najkorzystniejszą, niepodlegającą odrzuceniu, uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów                             
w wyznaczonych kryteriach oceny ofert, tj. cena brutto i termin dostawy zamówienia. 
Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz  
z punktacją przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert i łączną punktacją: 
 

Nr 
Oferty 

Nazwa (firmy) albo imię i nazwisko 
wykonawcy oraz adres siedziby lub miejsca 
zamieszkania  

Cena oferty 
brutto /zł/ 

Termin 
dostawy 
zamówienia 

Ilość punktów 
w kryterium: 
cena oferty 
60% 

Ilość punktów w 
kryterium:  
termin dostawy 
zamówienia 
40% 

Łączna ilość 
punktów  

23 
 

PROMED SPÓŁKA AKCYJNA 
ul.  Działkowa 56,02-234 Warszawa 

170.791,20 zł 2 dni 
robocze 

60 40 100 

24) w części Nr 27 – Wykonawcy ZARYS International Group Spółka z ograniczoną  odpowiedzialnością  
Spółka Komandytowa ul. Pod Borem 18,41-808 Zabrze , który zaoferował cenę brutto 2.857,68 zł.  
Uzasadnienie:  
Oferta uznana za najkorzystniejszą, niepodlegającą odrzuceniu, uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów                             
w wyznaczonych kryteriach oceny ofert, tj. cena brutto i termin dostawy zamówienia. 
Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz  
z punktacją przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert i łączną punktacją: 

Nr 
Oferty 

Nazwa (firmy) albo imię i nazwisko 
wykonawcy oraz adres siedziby lub miejsca 
zamieszkania  

Cena oferty 
brutto /zł/ 

Termin 
dostawy 
zamówienia 

Ilość punktów 
w kryterium: 
cena oferty 
60% 

Ilość punktów w 
kryterium:  
termin dostawy 
zamówienia 
40% 

Łączna ilość 
punktów  

36 ZARYS International Group 
Spółka z ograniczoną  
odpowiedzialnością  
Spółka Komandytowa 
ul. Pod Borem 18,41-808 Zabrze 

2.857,68 zł 2 dni 
robocze 

60 40 100 



 

32 
 
 
 

Centrum Zaopatrzenia Medycznego 
„CEZAL” Spółka Akcyjna 
ul. Widna 4, 50-543 Wrocław 

3.236,76 zł 2 dni 
robocze  

52,97 40 92,97 

 
25)  w części Nr  28 – Wykonawcy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INTERGOS Spółka  z ograniczoną 
odpowiedzialnością ul. Legionów 59A, 43-300 Bielsko-Biała, który zaoferował cenę brutto                
1.987,20 zł. 
Uzasadnienie:  
Oferta uznana za najkorzystniejszą, niepodlegającą odrzuceniu, uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów                             
w wyznaczonych kryteriach oceny ofert, tj. cena brutto i termin dostawy zamówienia. 
Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz  
z punktacją przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert i łączną punktacją: 
 

Nr 
Oferty 

Nazwa (firmy) albo imię i nazwisko 
wykonawcy oraz adres siedziby lub miejsca 
zamieszkania  

Cena oferty 
brutto /zł/ 

Termin  
Dostawy 
zamówienia 

Ilość punktów 
w kryterium: 
cena oferty 
60% 

Ilość punktów w 
kryterium:  
termin dostawy 
zamówienia 
40% 

Łączna ilość 
punktów  

29 
 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
INTERGOS Spółka 
 z ograniczoną Odpowiedzialnością 
ul. Legionów 59A, 43-300 Bielsko-Biała 

1.987,20 zł 2 dni 
robocze  

60 40 100 

36 ZARYS International Group 
Spółka z ograniczoną  
odpowiedzialnością  
Spółka Komandytowa 
ul. Pod Borem 18,41-808 Zabrze 
 

2.332,80 zł 2 dni 
robocze 

51,11 40 91,11 

35 Bialmed Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 
ul. Marii Konopnickiej 11a 
12-230 Biała Piska 

2.592,00 zł 2 dni 
robocze 

45,99 40 85,99 

26)  w części Nr  29 – Wykonawcy NTM-MED. Spółka Cywilna ul. Wyszyńskiego 154B/1,66-400   
Gorzów Wielkopolski, który zaoferował cenę brutto 237.654,00 zł. 
Uzasadnienie:  
Oferta uznana za najkorzystniejszą, niepodlegającą odrzuceniu, uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów                  
w wyznaczonych kryteriach oceny ofert, tj. cena brutto i termin dostawy zamówienia. 
Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz  
z punktacją przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert i łączną punktacją: 

Nr 
Oferty 

Nazwa (firmy) albo imię i nazwisko 
wykonawcy oraz adres siedziby lub miejsca 
zamieszkania  

Cena oferty 
brutto /zł/ 

Termin  
Dostawy 
zamówienia 

Ilość punktów 
w kryterium: 
cena oferty 
60% 

Ilość punktów w 
kryterium:  
termin dostawy 
zamówienia 
40% 

Łączna ilość 
punktów  

28 
 

NTM-MED. Spółka Cywilna  
ul. Wyszyńskiego 154B/1 
66-400 Gorzów Wielkopolski  

237.654,00 zł 
 
 

2 dni 
robocze 

60 40 100 

27)  w części Nr  31 – Wykonawcy Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe  ANMAR Spółka                               
z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Strefowa 22, 43-100 Tychy, który 
zaoferował cenę brutto  11.899,44 zł. 
Uzasadnienie:  
Oferta uznana za najkorzystniejszą, niepodlegającą odrzuceniu, uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów                             
w wyznaczonych kryteriach oceny ofert, tj. cena brutto i termin dostawy zamówienia. 
Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz  
z punktacją przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert i łączną punktacją: 

Nr 
Oferty 

Nazwa (firmy) albo imię i nazwisko 
wykonawcy oraz adres siedziby lub miejsca 
zamieszkania  

Cena oferty 
brutto /zł/ 

Termin  
dostawy 
zamówienia  

Ilość punktów 
w kryterium: 
cena oferty 
60% 

Ilość punktów w 
kryterium:  
termin dostawy 
zamówienia 
40% 

Łączna ilość 
punktów  

3 
 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe  
ANMAR Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Spółka 
Komandytowa 
ul. Strefowa 22, 43-100 Tychy 
 

11.899,44 zł 2 dni 
robocze 

60 40 100 



 

32 
 
 

Centrum Zaopatrzenia Medycznego 
„CEZAL” Spółka Akcyjna 
ul. Widna 4, 50-543 Wrocław 
 

13.166,92 zł 2 dni 
robocze 

54,22 40 94,22 

28)  w części Nr  32 – Wykonawcy Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe  ANMAR Spółka                               
z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Strefowa 22, 43-100 Tychy, który 
zaoferował cenę brutto  5.756,40 zł. 
Uzasadnienie:  
Oferta uznana za najkorzystniejszą, niepodlegającą odrzuceniu, uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów                           
w wyznaczonych kryteriach oceny ofert, tj. cena brutto i termin dostawy zamówienia. 
Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz  
z punktacją przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert i łączną punktacją: 
 

Nr 
Oferty 

Nazwa (firmy) albo imię i nazwisko 
wykonawcy oraz adres siedziby lub miejsca 
zamieszkania  

Cena oferty 
brutto /zł/ 

Termin  
dostawy 
zamówienia  

Ilość punktów 
w kryterium: 
cena oferty 
60% 

Ilość punktów w 
kryterium:  
termin dostawy 
zamówienia 
40% 

Łączna ilość 
punktów  

3 
 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe  
ANMAR Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Spółka 
Komandytowa 
ul. Strefowa 22, 43-100 Tychy 
 

5.756,40 zł 2 dni 
robocze 

60 40 100 

29) w części Nr 33 – Wykonawcy ZARYS International Group Spółka z ograniczoną  odpowiedzialnością  
Spółka Komandytowa ul. Pod Borem 18,41-808 Zabrze , który zaoferował cenę brutto 20.288,88 zł.  
Uzasadnienie:  
Oferta uznana za najkorzystniejszą, niepodlegającą odrzuceniu, uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów                             
w wyznaczonych kryteriach oceny ofert, tj. cena brutto i termin dostawy zamówienia. 
Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz  
z punktacją przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert i łączną punktacją: 

Nr 
Oferty 

Nazwa (firmy) albo imię i nazwisko 
wykonawcy oraz adres siedziby lub miejsca 
zamieszkania  

Cena oferty 
brutto /zł/ 

Termin 
dostawy 
zamówienia 

Ilość punktów 
w kryterium: 
cena oferty 
60% 

Ilość punktów w 
kryterium:  
termin dostawy 
zamówienia 
40% 

Łączna ilość 
punktów  

36 ZARYS International Group 
Spółka z ograniczoną  
odpowiedzialnością  
Spółka Komandytowa 
ul. Pod Borem 18,41-808 Zabrze 

20.288,88 zł 2 dni 
robocze 

60 40 100 

16 
 

POLMIL Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 
Spółka Komandytowa 
ul. Przemysłowa 8,85-758 Bydgoszcz 

20.489,76 zł 2 dni 
robocze 

59,41 40 99,41 

35 Bialmed Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 
ul. Marii Konopnickiej 11a 
12-230 Biała Piska 

21.343,50 zł 2 dni 
robocze 

57,03 40 97,03 

4 
 

BILLMED Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością  
ul. Krypska 24/1, 04-082 Warszawa 

26.616,60 zł 2 dni 
robocze 

45,73 40 85,73 

30) w części Nr 34 – Wykonawcy BILLMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krypska 
24/1, 04-082 Warszawa, który zaoferował cenę brutto 68.580,00 zł.  
Uzasadnienie:  
Oferta uznana za najkorzystniejszą, niepodlegającą odrzuceniu, uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów                             
w wyznaczonych kryteriach oceny ofert, tj. cena brutto i termin dostawy zamówienia. 
Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz  
z punktacją przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert i łączną punktacją: 

Nr 
Oferty 

Nazwa (firmy) albo imię i nazwisko 
wykonawcy oraz adres siedziby lub miejsca 
zamieszkania  

Cena oferty 
brutto /zł/ 

Termin 
dostawy 
zamówienia 

Ilość punktów 
w kryterium: 
cena oferty 
60% 

Ilość punktów w 
kryterium:  
termin dostawy 
zamówienia 
40% 

Łączna ilość 
punktów  

4 
 
 

BILLMED Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością  
ul. Krypska 24/1, 04-082 Warszawa 

68.580,00 zł 2 dni 
robocze 

60 40 100 



 

31) w części Nr 35 – Wykonawcy Centrum Diabetologii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
ul. Niedźwiedzia 29B, 02-737 Warszawa, który zaoferował cenę brutto  60.588,00 zł.  
Uzasadnienie:  
Oferta uznana za najkorzystniejszą, niepodlegającą odrzuceniu, uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów                             
w wyznaczonych kryteriach oceny ofert, tj. cena brutto i termin dostawy zamówienia. 
Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz  
z punktacją przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert i łączną punktacją: 

Nr 
Oferty 

Nazwa (firmy) albo imię i nazwisko 
wykonawcy oraz adres siedziby lub miejsca 
zamieszkania  

Cena oferty 
brutto /zł/ 

Termin 
dostawy 
zamówienia 

Ilość punktów 
w kryterium: 
cena oferty 
60% 

Ilość punktów w 
kryterium:  
termin dostawy 
zamówienia 
40% 

Łączna ilość 
punktów  

12 
 

Centrum Diabetologii Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością 
ul. Niedźwiedzia 29B, 02-737 Warszawa  

 60.588,00 zł 
 
 

2 dni 
robocze 

60 40 100 

35 Bialmed Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 
ul. Marii Konopnickiej 11a 
12-230 Biała Piska 

70.619,04 zł 2 dni 
robocze 

51,47 40 91,47 

20 
 

PROFARM PS Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 
ul. Słoneczna 96,05-500 Stara Iwiczna 

 95.369,40 zł 
 
   

2 dni 
robocze 

38,11 40 78,11 

32) w części Nr 38 – Wykonawcy COLOPLAST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Inflancka 
4, 00-189 Warszawa, który zaoferował cenę brutto  16.551,00 zł .  
Uzasadnienie:  
Oferta uznana za najkorzystniejszą, niepodlegającą odrzuceniu, uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów                             
w wyznaczonych kryteriach oceny ofert, tj. cena brutto i termin dostawy zamówienia. 
Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz  
z punktacją przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert i łączną punktacją: 

Nr 
Oferty 

Nazwa (firmy) albo imię i nazwisko 
wykonawcy oraz adres siedziby lub miejsca 
zamieszkania  

Cena oferty 
brutto /zł/ 

Termin 
dostawy 
zamówienia 

Ilość punktów 
w kryterium: 
cena oferty 
60% 

Ilość punktów w 
kryterium:  
termin dostawy 
zamówienia 
40% 

Łączna ilość 
punktów  

34 
 

COLOPLAST Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 
ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa 

16.551,00 zł Termin  
dostawy 

zamówienia 
3 dni 

robocze 

60 40 100 

33) w części Nr 39 – Wykonawcy COLOPLAST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Inflancka 
4, 00-189 Warszawa, który zaoferował cenę brutto 3.748,68 zł.  
Uzasadnienie:  
Oferta uznana za najkorzystniejszą, niepodlegającą odrzuceniu, uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów                             
w wyznaczonych kryteriach oceny ofert, tj. cena brutto i termin dostawy zamówienia. 
Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz  
z punktacją przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert i łączną punktacją: 

Nr 
Oferty 

Nazwa (firmy) albo imię i nazwisko 
wykonawcy oraz adres siedziby lub miejsca 
zamieszkania  

Cena oferty 
brutto /zł/ 

Termin 
dostawy 
zamówienia 

Ilość punktów 
w kryterium: 
cena oferty 
60% 

Ilość punktów w 
kryterium:  
termin dostawy 
zamówienia 
40% 

Łączna ilość 
punktów  

34 
 

COLOPLAST Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 
ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa 

3.748,68 zł 3 dni 
robocze 

60 40 100 

35 Bialmed Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 
ul. Marii Konopnickiej 11a 
12-230 Biała Piska 

4.229,28 zł 2 dni 
robocze 

53,18 40 93,18 

36 ZARYS International Group 
Spółka z ograniczoną  
odpowiedzialnością  
Spółka Komandytowa 
ul. Pod Borem 18,41-808 Zabrze 

4.306,08 zł 2 dni 
robocze 

52,23 40 92,23 

 
34)  w części Nr  41 – Wykonawcy PROMED SPÓŁKA AKCYJNA ul.  Działkowa 5,02-234 Warszawa, ul. 
Strefowa 22, 43-100 Tychy, który zaoferował cenę brutto 22.944,60 zł. 



 

Uzasadnienie:  
Oferta uznana za najkorzystniejszą, niepodlegającą odrzuceniu, uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów                             
w wyznaczonych kryteriach oceny ofert, tj. cena brutto i termin dostawy zamówienia. 
Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz  
z punktacją przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert i łączną punktacją: 

Nr 
Oferty 

Nazwa (firmy) albo imię i nazwisko 
wykonawcy oraz adres siedziby lub miejsca 
zamieszkania  

Cena oferty 
brutto /zł/ 

Termin  
dostawy 
zamówienia  

Ilość punktów 
w kryterium: 
cena oferty 
60% 

Ilość punktów w 
kryterium:  
termin dostawy 
zamówienia 
40% 

Łączna ilość 
punktów  

23 
 

PROMED SPÓŁKA AKCYJNA 
ul.  Działkowa 5,02-234 Warszawa 

 22.944,60 zł 2 dni 
robocze 

60 40 100 

 
35)  w części Nr  42 – Wykonawcy PROMED SPÓŁKA AKCYJNA ul.  Działkowa 5,02-234 Warszawa, ul. 
Strefowa 22, 43-100 Tychy, który zaoferował cenę brutto 8.338,68 zł. 
Uzasadnienie:  
Oferta uznana za najkorzystniejszą, niepodlegającą odrzuceniu, uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów                             
w wyznaczonych kryteriach oceny ofert, tj. cena brutto i termin dostawy zamówienia. 
Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz  
z punktacją przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert i łączną punktacją: 
 

Nr 
Oferty 

Nazwa (firmy) albo imię i nazwisko 
wykonawcy oraz adres siedziby lub miejsca 
zamieszkania  

Cena oferty 
brutto /zł/ 

Termin  
dostawy 
zamówienia  

Ilość punktów 
w kryterium: 
cena oferty 
60% 

Ilość punktów w 
kryterium:  
termin dostawy 
zamówienia 
40% 

Łączna ilość 
punktów  

23 
 

PROMED SPÓŁKA AKCYJNA 
ul.  Działkowa 5,02-234 Warszawa 

 8.338,68 zł 2 dni 
robocze 

60 40 100 

 
36) w części Nr 43 – Wykonawcy BERYLMED LTD. 1 ST FLOOR, 26 FOUBERTS PLACE, LONDYN W1F 
7 PP,UK  Adres do korespondencji: ul. Sadowa 14, 05-410 Józefów, który zaoferował cenę brutto  
6.096,39 zł. 
Uzasadnienie:  
Oferta uznana za najkorzystniejszą, niepodlegającą odrzuceniu, uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów                             
w wyznaczonych kryteriach oceny ofert, tj. cena brutto i termin dostawy zamówienia. 
Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz  
z punktacją przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert i łączną punktacją: 

Nr 
Oferty 

Nazwa (firmy) albo imię i nazwisko 
wykonawcy oraz adres siedziby lub miejsca 
zamieszkania  

Cena oferty 
brutto /zł/ 

Termin 
dostawy 
zamówienia 

Ilość punktów 
w kryterium: 
cena oferty 
60% 

Ilość punktów w 
kryterium:  
termin dostawy 
zamówienia 
40% 

Łączna ilość 
punktów  

27 BERYLMED LTD. 
1 ST FLOOR, 26 FOUBERTS PLACE, 
LONDYN W1F 7 PP,UK  
Adres do korespondencji: 
ul. Sadowa 14, 05-410 Józefów 

6.096,39 zł 2 dni 
robocze 

60 40 100 

37) w części Nr 44 – Wykonawcy BERYLMED LTD. 1 ST FLOOR, 26 FOUBERTS PLACE, LONDYN W1F 
7 PP,UK  Adres do korespondencji: ul. Sadowa 14, 05-410 Józefów, który zaoferował cenę brutto  
114.559,92 zł. 
Uzasadnienie:  
Oferta uznana za najkorzystniejszą, niepodlegającą odrzuceniu, uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów                             
w wyznaczonych kryteriach oceny ofert, tj. cena brutto i termin dostawy zamówienia. 
Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz  
z punktacją przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert i łączną punktacją: 

Nr 
Oferty 

Nazwa (firmy) albo imię i nazwisko 
wykonawcy oraz adres siedziby lub miejsca 
zamieszkania  

Cena oferty 
brutto /zł/ 

Termin 
dostawy 
zamówienia 

Ilość punktów 
w kryterium: 
cena oferty 
60% 

Ilość punktów w 
kryterium:  
termin dostawy 
zamówienia 
40% 

Łączna ilość 
punktów  

27 BERYLMED LTD. 
1 ST FLOOR, 26 FOUBERTS PLACE, 
LONDYN W1F 7 PP,UK  
Adres do korespondencji: 
ul. Sadowa 14, 05-410 Józefów 

114.559,92 zł Termin  
dostawy 

zamówienia 
2 dni 

robocze 

60 40 100 



 

7 
 

„KAMED”- Pośrednictwo Handlowe 
Krzysztof Kresa 
ul. Lubelska 17/52, 03-802 Warszawa 

144.936,00 zł Termin 
dostawy 

zamówienia 
2 dni 

robocze 

47,42 40 87,42 

38) w części Nr 47 – Wykonawcy ZARYS International Group Spółka z ograniczoną  odpowiedzialnością  
Spółka Komandytowa ul. Pod Borem 18,41-808 Zabrze , który zaoferował cenę brutto 1.270,08  zł.  
Uzasadnienie:  
Oferta uznana za najkorzystniejszą, niepodlegającą odrzuceniu, uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów             
w wyznaczonych kryteriach oceny ofert, tj. cena brutto i termin dostawy zamówienia. 
Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz  
z punktacją przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert i łączną punktacją: 

Nr 
Oferty 

Nazwa (firmy) albo imię i nazwisko 
wykonawcy oraz adres siedziby lub miejsca 
zamieszkania  

Cena oferty 
brutto /zł/ 

Termin 
dostawy 
zamówienia 

Ilość punktów 
w kryterium: 
cena oferty 
60% 

Ilość punktów w 
kryterium:  
termin dostawy 
zamówienia 
40% 

Łączna ilość 
punktów  

36 ZARYS International Group 
Spółka z ograniczoną  
odpowiedzialnością  
Spółka Komandytowa 
ul. Pod Borem 18,41-808 Zabrze 

1.270,08 zł 2 dni 
robocze 

60 40 100 

32 
 
 

Centrum Zaopatrzenia Medycznego 
„CEZAL” Spółka Akcyjna 
ul. Widna 4, 50-543 Wrocław 

1.537,38 zł 2 dni 
robocze 

49,56 40 89,56 

 
 
II. Zamawiający unieważnienia postępowanie w zakresie części  Nr 36, Nr 37, Nr 40 na podstawie art. 93 ust. 1 
pkt.1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych:  
Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: 
W przedmiotowym postępowaniu termin składania ofert został wyznaczony na dzień 31.05.2017r. do godz. 
11:00. W wyznaczonym terminie nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu w części Nr 36, Nr 37,               
Nr 40. 
Uzasadnienie prawne unieważnienia: 
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt.1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.                
z 2015r. poz. 2164 ze zmianami), Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie 
złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 
 
 
III. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania w części Nr  22,23,24,30,45,46,48  zostanie opublikowane 
odrębnym pismem. 
 
IV. Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów. 
 
 
Dziękujemy za udział w postępowaniu i zapraszamy do udziału w innych postępowaniach  prowadzonych przez 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, ul. Bialska 104/118. 

  
 

Z upoważnienia Dyrektora 
Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego 
im. NMP w Częstochowie 

 
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa 

 
lek. med. Marek Mikołajczyk 

 
 

 


