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 Chojnice, 22 marca 2007 r. 

   

        Podmioty biorące udział  
        w postępowaniu o udzielenie 

N/znak: DZAP-380-5/12/07     zamówienia publicznego 
 

DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na dostawę linii tętniczo - żylnych. 

 

Na zasadzie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej 

Pzp) zamawiający informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na dostawę linii tętniczo – żylnych prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego wybrano następujące oferty: 

Oferta nr 3 (w zakresie zadania nr 1) 
Color Trading Sp. z o.o. 

ul. Żołny 40 

02-815 Warszawa 

cena: 96.300,00 zł. 

Oferta nr 2 (w zakresie zadania nr 2) 

Fresenius Medical Care Polska S.A. 

ul. Krzywa 13 

60-118 Poznań 
cena: 13.032,60 zł. 

Oferty najkorzystniejsze na podstawie oceny spełniania warunków udziału  

w postępowaniu (wykonawcy spełnili wszystkie wymagane warunki) oraz na podstawie 

kryteriów zawartych w SIWZ – uzyskali w ramach poszczególnych odpowiednio po 100 pkt 

(kryteria: cena – 80%, jakość (warunki techniczne) – 20%). 

 

Zamawiający składa podziękowanie wszystkim uczestnikom postępowania 
przetargowego. 

        Z poważaniem 

        Dyrektor 

Leszek Bonna 
   

 

 
A.W. 

 



  

 

Chojnice, 2 kwietnia 2007 r. 

  

  
       Podmioty biorące udział  
       w postępowaniu o udzielenie 
N/znak: DZAP-380-8/12/07   zamówienia publicznego 
 
 
 
DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę linii tętniczo - żylnych. 
 
 Na podstawie art. 4a ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych dyrekcja 
Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza w Chojnicach informuje, iż zostały 
zawarte umowy na dostawę linii tętniczo - żylnych z firmami: 

1.Color Trading Sp. z o.o. 
ul. Żołny 40 
02-815 Warszawa 
cena: 96.300,00 
 
2. Fresenius Medical Care Polska S.A. 
ul. Krzywa 13 
60-118 Poznań 
cena: 13.032,60 

 
Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów) 
 Wykonawców wyłoniono na podstawie oceny ofert w ramach kryteriów: cena 
80%, jakość (warunki techniczne) – 20%. Wykonawcy zaoferowali najkorzystniejsze 
warunki. 
 Zamawiający składa podziękowania wszystkim uczestnikom 
postępowania przetargowego. 

 
 
 

       Z poważaniem 
        
       Dyrektor 
       Leszek Bonna   
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.T.R. 

 


