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Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy:

przetargu  nieograniczonego  pod  nazwą  „Dostawa  implantów  do  rekonstrukcji  ACL, 
zestawów do szycia łąkotki, kotwic mocujących, śrub tytanowych oraz drenów do pompy 
artroskopowej  10  K  dla  Szpitala  Powiatowego  w Wyrzysku  Sp.  z  o.o.”,  ogłoszonego 
w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.09.2017 r. pod nr 586635-N-2017.

1. Informujemy, że w prowadzonym postępowaniu żaden Wykonawca nie został wykluczony 
z postępowania oraz żadna z ofert nie została odrzucona.

2. Poniżej  przedstawiamy  wyniki  postępowania  dla  części  zamówienia  niepodlegających 
unieważnieniu.

Część 1 – Pakiet nr 1

Dla części zamówienia nr 1 została złożona jedna oferta.

W poniższej tabeli przedstawiamy zestawienie ofert Wykonawców oraz oceny punktowe tych 
ofert  w  zastosowanych  kryteriach  –  „cena”,  „termin  dostawy”,  „data  ważności  produktu”,  „termin 
dostawy” oraz „czas uzupełnienia, bądź wymiany zamówienia w przypadku reklamacji”.

Nr 
oferty Wykonawca Cena

Data 
ważności 
produktu

Termin 
dostawy

Czas uzupełniania, 
bądź wymiany 
zamówienia w 

przypadku 
reklamacji

Suma 
zdobytych 
punktów

1
Smith & Nephew Sp. z o.o.
ul. Osmańska 12
02-823 Warszawa

60 pkt 20 pkt 10 pkt 10 pkt 100 pkt

Ofertą  najkorzystniejszą,  która  otrzymała  najwyższą  ilość  punktów,  została  wybrana  oferta 
Wykonawcy Smith & Nephew Sp. z o.o., z siedzibą ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa; oferta zawiera 
cenę niższą, niż Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia.
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Część 2 – Pakiet nr 2

Dla części zamówienia nr 2 została złożona jedna oferta.

W poniższej tabeli przedstawiamy zestawienie ofert Wykonawców oraz oceny punktowe tych 
ofert  w  zastosowanych  kryteriach  –  „cena”,  „termin  dostawy”,  „data  ważności  produktu”,  „termin 
dostawy” oraz „czas uzupełnienia, bądź wymiany zamówienia w przypadku reklamacji”.

Nr 
oferty Wykonawca Cena

Data 
ważności 
produktu

Termin 
dostawy

Czas 
uzupełniania, 
bądź wymiany 
zamówienia w 

przypadku 
reklamacji

Suma 
zdobytych 
punktów

2
Linvatec Polska Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 118 02-230 
Warszawa

60 pkt 20 pkt 10 pkt 10 pkt 100 pkt

Ofertą  najkorzystniejszą,  która  otrzymała  najwyższą  ilość  punktów,  została  wybrana  oferta 
Wykonawcy Linvatec Polska Sp. z o.o., z siedzibą ul. Jutrzenki 118, 02-230 Warszawa; oferta zawiera 
cenę niższą, niż Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia.

Część 3 – Pakiet nr 3

Dla części zamówienia nr 3 została złożona jedna oferta.

W poniższej tabeli przedstawiamy zestawienie ofert Wykonawców oraz oceny punktowe tych 
ofert  w  zastosowanych  kryteriach  –  „cena”,  „termin  dostawy”,  „data  ważności  produktu”,  „termin 
dostawy” oraz „czas uzupełnienia, bądź wymiany zamówienia w przypadku reklamacji”.

Nr 
oferty Wykonawca Cena

Data 
ważności 
produktu

Termin 
dostawy

Czas 
uzupełniania, 
bądź wymiany 
zamówienia w 

przypadku 
reklamacji

Suma 
zdobytych 
punktów

2
Linvatec Polska Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 118 02-230 
Warszawa

60 pkt 20 pkt 10 pkt 10 pkt 100 pkt

Ofertą  najkorzystniejszą,  która  otrzymała  najwyższą  ilość  punktów,  została  wybrana  oferta 
Wykonawcy Linvatec Polska Sp. z o.o., z siedzibą ul. Jutrzenki 118, 02-230 Warszawa; oferta zawiera 
cenę niższą, niż Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia.
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