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Numer sprawy 12/2016 

 

Wynik postępowania przetargowego 

 

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę pomp strzykawkowych, objętościowych, zestawów do 

żywienia pozajelitowego oraz stacji dokujących– 12/2016 
 

Prezes Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy 

Pzp, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu. 

 

Dla Pakietu nr 1 : Medivera Sp. z o.o. Dahlhausen® Group ul. Wawrzywniaka  6W, 70-392 Szczecin 

za cenę brutto : 63 342,00 zł., termin dostawy pomp strzykawkowych, objętościowej i stacji dokującej do 2 

tygodni , termin gwarancji 48 miesięcy. Oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów: kryterium cena 

– 60  pkt., kryterium termin dostawy pomp strzykawkowych, objętościowej i stacji dokującej – 5 pkt., 

kryterium termin gwarancji – 10 pkt. Razem: 75  pkt. 

 

Pozostałe oferty złożone w w/w pakiecie wraz ze streszczeniem i porównaniem: 

- oferta nr 3 : PROMED S.A. ul. Działkowa nr 56, 02-234 Warszawa za cenę brutto : 79 650,00 zł., termin dostawy 

pomp strzykawkowych, objętościowej i stacji dokującej do 6 tygodni , termin gwarancji 25 miesięcy. Oferta uzyskała 

bilans punktów: kryterium cena – 47,72  pkt., kryterium termin dostawy pomp strzykawkowych, objętościowej i stacji 

dokującej – 0 pkt., kryterium termin gwarancji – 5 pkt. Razem: 52,72  pkt. 

 

Dla Pakietu nr 2 : procedura unieważniona zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp – cena 

najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

 

Uzasadnienie: Zamawiający przed otwarciem ofert podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia tj. kwotę 8 800,00 zł. Wartość najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę ASCOR MED. Sp. z o. o. 

al. KEN 18 lok 3B, 02-797 Warszawa wynosiła 9 799,98 zł. 

 
Załącznik: 

- Wykonawcy w postępowaniu 

 

Wykonawcy w postępowaniu: 

 

1.Medivera Sp. z o.o. Dahlhausen® Group ul. Wawrzywniaka  6W, 70-392 Szczecin 

2.ASCOR MED. Sp. z o. o. al. KEN 18 lok 3B, 02-797 Warszawa 

3.PROMED S.A. ul. Działkowa nr 56, 02-234 Warszawa  
 
 
 
 
 
 
 


