
                                  

 

Drezdenko, dnia 29 września 2021 roku                                                                                                                                                                                                             

 

ZAWIADOMIENIE  

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwymi 

negocjacjami poniżej 214 tys. euro na dostawę sprzętu endoskopowego,  

nr sprawy: PCZSzp/TP-MN/6/2021, 2021/BZP 00177125/01 z dnia 2021.09.10 

 

1. Pełnomocnik Zamawiającego w trybie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych, zwanej dalej Ustawą, informuje, iż w dniu 29 września 2021r. dokonał wyboru oferty 
najkorzystniejszej w przedmiotowym postępowaniu.  

2. W terminie składania ofert, tj.: do dnia 27 września 2021r., do godz.: 9:00, złożono na platformie miniPortal 
2 oferty.  

3. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego nie odrzucono żadnej oferty. 

4. W delegacji do art. 287 ust. 1 Ustawy, Pełnomocnik Zamawiającego nie prowadził negocjacji i dokonał wyboru 
ofert spośród złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu. 

5. Pełnomocnik Zamawiającego w trybie art.239 ust.1 Ustawy, dokonał oceny złożonych oferty w oparciu  o przyjęte 
kryteria, określone w dokumentach zamówienia:.  

 
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert 

Numer 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko wykonawcy   Oferowana cena 
brutto 

Uzyskana punktacja w 
kryterium cena 60% 

Uzyskana punktacja w 
kryterium oferowane 
parametry techniczne 40% 

łączna 
punktacja 
A+B 

1 
 OLYMPUS Polska Sp. z o.o., ul. 
Wynalazek 1, 02-677 Warszawa  

 712 953,74 zł  4 członków Komisji x 
39,57pkt.= 158,28pkt. 

4 członków Komisji x 
35,50pkt.= 142,00pkt. 

300,28 

2 
 KLAROMED Sp. z o.o., ul. Jana III 
Sobieskiego 123, 05-070 Sulejówek  

 470 232,00 zł  4 członków Komisji x 
60,00pkt.= 240,00pkt. 

4 członków Komisji x 
30,50pkt.= 122,00pkt. 

362,00 

 
 

6. Pełnomocnik Zamawiającego udzielił zamówienia publicznego następującemu Wykonawcy: 

• KLAROMED Sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 123, 05-070 Sulejówek 
 
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: wybrany Wykonawca przedstawił wymagane oświadczenie 
na potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu, złożył ofertę najkorzystniejszą pod 
względem przyjętych kryteriów, spełniającą wymagania przedmiotowe wskazane przez Zamawiającego. 
 

7. Wyznaczono datę zawarcia umowy na dzień 8 października 2021 r.  

 

Z poważaniem 

    
PREZES ZARZĄDU 

 
        Maciej Bak 

 
 
 
W trybie art. 253 ust. 2  Ustawy, informację zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania  www.szpital-drezdenko.pl w dniu 29.09.2021 r. 
Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Szpital Powiatowy w Drezdenku,  
ul. Piłsudskiego 8, 66-530 Drezdenko, tel. 95/7620505 
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  
numer KRS 0000345177, NIP 2810069579, wysokość kapitału zakładowego 505 000 zł, www.szpital-drezdenko.pl  


