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Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:
postępowania  przetargowego  prowadzonego  pod  nazwą:  „Zakup  w  formie  ratalnej 
z wydłużonym okresem płatności  toru wizyjnego do artroskopii  z  dwoma optykami  oraz 
shaver'a artroskopowego”, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych 20.12.2016r. 
pod nr 370363 -2016.

1. W postępowaniu przetargowym została złożona jedna oferta dla każdej z części zamówienia.

2. Informujemy,  że  Wykonawca  nie  został  wykluczony  z  postępowania,  oferta  nie  została 
odrzucona.

3. Ofertą  najkorzystniejszą  w obu częściach zamówienia  została  wybrana oferta  firmy Stryker 
Polska Sp. z o. o. z siedzibą ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa. 

1) W części 1 zamówienia oferta zawiera cenę za dostawę przedmiotu zamówienia wyższą niż 
kwota przeznaczona przez Zamawiającego na sfinansowanie przedmiotu zamówienia,  w 
tym przypadku Zamawiający zwiększa kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia do 
ceny oferty najkorzystniejszej.

2) .W części 2 zamówienia oferta zawiera cenę za dostawę przedmiotu zamówienia niższą niż 
kwota przeznaczona przez Zamawiającego na sfinansowanie przedmiotu zamówienia.

4. W załączonej tabeli przedstawiamy wyniki postępowania zawierające ocenę punktową dla obu 
części zamówienia.
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Nr oferty 1 Nr oferty 1

Część zamówienia nr 1 Część zamówienia nr 2

Kryterium oceny ofert Znaczenie pkt Kryterium oceny ofert Znaczenie pkt

Cena (w kwocie brutto) 60 60 Cena (w kwocie brutto) 60 60

Czas dostawy 5 1 dzień 5 Czas dostawy 10 1 dzień 10

Okres gwarancji 10 25 miesiące 10 Okres gwarancji 20 25 miesiące 20

5 nie 0 10 nie 0

5 4 przyciski 5 suma 90

5 3 tryby 5

5 tak 5

5 tak 5

suma 95

Nazwa/siedziba 
Wykonawcy

Stryker Polska Sp. z o. o. z 
siedzibą ul. Poleczki 35, 02-

822 Warszawa
Nazwa/siedziba 

Wykonawcy

Stryker Polska Sp. z o. o. 
ul. Poleczki 35, 02-822 

Warszawa

66 673,80 zł 8 775,00 zł

Aparat zastępczy na czas naprawy po 
okresie gwarancji

Aparat zastępczy na czas na-
prawy po okresie gwarancji

Głowica kamery wyposażona w przy-
ciski z możliwością przypisania róż-

nych funkcji

Praca konsoli kamery w różnych try-
bach wysokiej rozdzielczości

Osłona monitora wykonana z tworzy-
wa sztucznego ochraniająca matrycę
Uniwersalne przyłącze światłowodów 
pochodzących od różnych producen-
tów bez stosowania dodatkowych ad-

apterów


