
 

                                                                                                                 Wyrzysk 12.08.2013 r. 
Nr sprawy: SP/ZP/13/2013  
       
 

    
 

dotyczy: 
przetargu nieograniczonego na dostawy szwów chirurgicznych dla Szpitala Powiatowego 
w Wyrzysku Sp. z o.o., ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 
22.07.2013 r. pod nr 285550-2013. 

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 
 

1. Informujemy, że dla części zamówienia określonego nazwą: Pakiet nr 3, Pakiet nr 5, Pakiet 
nr 7, postępowanie przetargowe zostało unieważnione z przyczyny określonej w art. 93 ust. 1 
pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – nie złożono żadnej oferty.  
2. Informujemy, że żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania, żadna z ofert 
nie została odrzucona. 
3. Zawiadamiamy, że zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2, w przypadku gdy zawiadomienie 
o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2 
ustawy, Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia. 
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 Część 1 - Pakiet nr 1 
 Dla części zamówienia nr 1 została złożona jedna oferta. 
 W poniższej tabeli przedstawiamy zestawienie ofert poszczególnych wykonawców 
oraz oceny punktowe tych ofert w jednym zastosowanym kryterium – „cena”. 
 

Nr 
oferty Nazwa i siedziba Wykonawcy Liczba 

punktów 

3 
Przedsiębiorstwo YAVO Sp. z  o.o. 
ul. Bawełniana 17, 97-400 Bełchatów 

100 

 
 Ofertą najkorzystniejszą została wybrana oferta firmy: Przedsiębiorstwo YAVO Sp. z  
o.o., ul. Bawełniana 17, 97-400 Bełchatów, jedyna złożona oferta zawiera cenę niższą niż 
kwota przeznaczona przez Zamawiającego na sfinansowanie przedmiotu zamówienia 
 
 
Część 2 – Pakiet nr 2 
 Dla części zamówienia nr 2 została złożona jedna oferta. 
 W poniższej tabeli przedstawiamy zestawienie ofert poszczególnych wykonawców 
oraz oceny punktowe tych ofert w jednym zastosowanym kryterium – „cena”. 
 

Nr 
oferty Nazwa i siedziba Wykonawcy Liczba 

punktów 

3 
Przedsiębiorstwo YAVO Sp. z  o.o. 
ul. Bawełniana 17, 97-400 Bełchatów 

100 

 
 Ofertą najkorzystniejszą została wybrana oferta firmy: Przedsiębiorstwo YAVO Sp. z  
o.o., ul. Bawełniana 17, 97-400 Bełchatów, jedyna złożona oferta zawiera cenę niższą niż 
kwota przeznaczona przez Zamawiającego na sfinansowanie przedmiotu zamówienia 
 
Część 4 – Pakiet nr 4 
 Dla części zamówienia nr 4 zostały złożone dwie oferty. 
 W poniższej tabeli przedstawiamy zestawienie oferty wykonawcy oraz ocenę 
punktową ofert w jednym zastosowanym kryterium – „cena”. 
 

Nr 
oferty Nazwa i siedziba Wykonawcy Liczba 

punktów 

1 
BERYL MED Ltd. 
ul. Sadowa 14, 05-410 Józefów 

100 



6 Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego „CENTROWET-
CEZAL” Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań 68,37 

 
 Ofertą najkorzystniejszą została wybrana oferta firmy: BERYL MED Ltd., ul. Sadowa 
14, 05-410 Józefów; oferta zawierała najniższą cenę za realizację przedmiotu zamówienia. 
 

Część 4 – Pakiet nr 4 A 
 Dla części zamówienia nr 4 A została złożona jedna oferta. 
 W poniższej tabeli przedstawiamy zestawienie oferty wykonawcy oraz ocenę 
punktową ofert w jednym zastosowanym kryterium – „cena”. 

 
Nr 

oferty Nazwa i siedziba Wykonawcy Liczba 
punktów 

4 
Aesculap Chifa Sp. z o.o. 
ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl 

100 

 
 Ofertą najkorzystniejszą została wybrana oferta firmy Aesculap Chifa Sp. z o.o.,  
ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl;  jedyna złożona oferta zawiera cenę niższą niż 
kwota przeznaczona przez Zamawiającego na sfinansowanie przedmiotu zamówienia 
 
Część 6  – Pakiet nr 6 
 Dla części zamówienia nr 6 została złożona jedna oferta. 
 W poniższej tabeli przedstawiamy zestawienie ofert poszczególnych wykonawców 
oraz oceny punktowe tych ofert w jednym zastosowanym kryterium – „cena”. 
 

Nr 
oferty Nazwa i siedziba Wykonawcy Liczba 

punktów 

3 
Przedsiębiorstwo YAVO Sp. z  o.o. 
ul. Bawełniana 17, 97-400 Bełchatów 

100 

 
 Ofertą najkorzystniejszą została wybrana oferta firmy: Przedsiębiorstwo YAVO Sp. z  
o.o., ul. Bawełniana 17, 97-400 Bełchatów, jedyna złożona oferta zawiera cenę niższą niż 
kwota przeznaczona przez Zamawiającego na sfinansowanie przedmiotu zamówienia 
 

Część 8 – Pakiet nr 8 
 Dla części zamówienia nr 8 została złożona jedna oferta. 
 W poniższej tabeli przedstawiamy zestawienie ofert poszczególnych wykonawców 
oraz oceny punktowe tych ofert w jednym zastosowanym kryterium – „cena”. 
 



Nr 
oferty Nazwa i siedziba Wykonawcy Liczba 

punktów 

4 
Aesculap Chifa Sp. z o.o. 
ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl 

100 

 
 Ofertą najkorzystniejszą została wybrana oferta firmy Aesculap Chifa Sp. z o.o.,  
ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl;  Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 
zwiększył kwotę sfinansowania zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty. 
 
 Część 9 – Pakiet nr 9 
 Dla części zamówienia nr 9 zostały złożone dwie oferty. 
 W poniższej tabeli przedstawiamy zestawienie ofert poszczególnych wykonawców 
oraz oceny punktowe tych ofert w jednym zastosowanym kryterium – „cena”. 
 

Nr 
oferty Nazwa i siedziba Wykonawcy Liczba 

punktów 

2 
Polhernia Beata Galos, 
Ul. Jagiellońska 28 c/7, 80-366 Gdańsk 

73,27 

3 Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., 
 ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń 100 

 
 Ofertą najkorzystniejszą została wybrana oferta firmy: Toruńskie Zakłady Materiałów 
Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń, oferta zawierała najniższą cenę 
za realizację przedmiotu zamówienia. 
 

 Część 10– Pakiet nr 10 
 Dla części zamówienia nr 10 została złożona jedna oferta. 
 W poniższej tabeli przedstawiamy zestawienie oferty wykonawcy oraz ocenę 
punktową ofert w jednym zastosowanym kryterium – „cena”. 
 

Nr 
oferty Nazwa i siedziba Wykonawcy Liczba 

punktów 

6 Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego „CENTROWET-
CEZAL” Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań 100 

 
 Ofertą najkorzystniejszą została wybrana oferta Centrum Zaopatrzenia Medycznego i 
Weterynaryjnego „CENTROWET-CEZAL” Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 
Poznań, Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 zwiększył kwotę sfinansowania 
zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty. 
 



Część 11 – Pakiet nr 11 
 Dla części zamówienia nr 11 została złożona jedna oferta. 
 W poniższej tabeli przedstawiamy zestawienie oferty wykonawcy oraz ocenę 
punktową ofert w jednym zastosowanym kryterium – „cena”. 
 

Nr 
oferty Nazwa i siedziba Wykonawcy Liczba 

punktów 

3 
Przedsiębiorstwo YAVO Sp. z  o.o. 
ul. Bawełniana 17, 97-400 Bełchatów 

100 

 
 Ofertą najkorzystniejszą została wybrana oferta firmy: Przedsiębiorstwo YAVO Sp. z  
o.o., ul. Bawełniana 17, 97-400 Bełchatów, Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 
zwiększył kwotę sfinansowania zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty. 
          
 
 
 
 
 
 
 
      

  
 


