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Wszyscy zainteresowani 

postępowaniem 

 

 

PCZ/ZP/201/2022 

Dotyczy: „Dostawa wielorazowych narzędzi chirurgicznych II dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach”. 

PCZ/ZP/3330/6/2022 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W PAKIECIE NR 1  

  
 

I.  Na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z 

późn. zm.), „Poddębickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach informuje, że po dokonaniu oceny oferty złożonej w 

postępowaniu na „Dostawę wielorazowych narzędzi chirurgicznych II dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach”, 

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę niżej wymienionego Wykonawcę: 

 

Nr 

ofer

ty 

Siedziby i adres 

Wykonawców, którzy 

złożyli oferty 

Cena brutto oferty  

Uzyskana liczba pkt za 

kryterium:  

Cena – 60% 

Uzyskane pkt za 

kryterium: Gwarancja -

20%  

Uzyskane pkt za 

kryterium: Termin 

dostawy -10% 

Uzyskane pkt za 

kryterium: 

Termin płatności 

– 10% 

Razem 

1. 

Aesculap Chifa  

Sp. z o.o. 

ul. Tysiąclecia 14 

64-300 Nowy Tomyśl 

NIP: 7880008829 

Pakiet nr 1 – 

45 649,44 zł 

 

Pakiet nr 1 – 60 pkt 

 

Pakiet nr 1 – 20 pkt 

 

Pakiet nr 1 – 0 pkt 

 

Pakiet nr 1 – 

10 pkt 

Pakiet nr 1 – 

90 pkt 

Uzasadnienie wyboru: 

Wyłoniony Wykonawca spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Treść 

oferty jest zgodna z treścią SWZ i nie podlega odrzuceniu. Wyłoniony Wykonawca przedstawił ofertę, która zawierała 

najkorzystniejszy bilans ceny, gwarancji, terminu dostawy i terminu płatności w świetle postawionego kryterium cena – 60%, 

gwarancja 20%, termin dostawy – 10%, termin płatności – 10%. Ponadto złożona oferta jest jedyną ofertą złożoną w postępowaniu. 

 

 

Zgodnie z art. 253 ust. 1 pkt 1 uPzp, „Poddębickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach podaje nazwę albo imię i nazwisko, 

siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy 

albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, który złożyli 

oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert  i łączną punktację: 

Oferta nr 1: Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl. 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: 

Nr 

oferty 
Nazwa i adres Wykonawcy 

Liczba punktów 

w kryterium 

Cena – 60% 

Liczba 

punktów w 

kryterium 

Gwarancja -

20% 

Uzyskane pkt 

za kryterium: 

Termin 

dostawy -10% 

Uzyskane pkt 

za kryterium: 

Termin 

płatności -

10% 

Razem 

Pakiet nr 1 

1 
Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 

Nowy Tomyśl 
60       20 
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„Poddębickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach informuje, iż umowa  w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 308 

ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy Pzp  może zostać zawarta od dnia 17.06.2022 r. Uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy, który wygrał 

postępowanie „Poddębickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach zaprasza do swojej siedziby w dniu 17.06.2022 r., celem 

podpisania umowy. 

 

 

„Poddębickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. informuje, iż Wykonawcom oraz innym podmiotom wskazanym w art. 505 uPzp przysługują 

środki ochrony prawnej zgodnie z postanowieniami Działu IX ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 

 

 

   

   

 
                                                                                                                               Zatwierdził 

 

                                      Wiceprezes Zarządu  

                                                                   lek. med. Urszula Marjańska  

 

   

 


