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Wykonawcy, którzy złożyli oferty 

w postępowaniu o udzielenie 

N/znak: DZAP-380-3/14/08     zamówienia publicznego 

 

DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na dostawę narzędzi endoskopowych do GOPP i DOPP. 

  

I. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp) 

zamawiający informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na dostawę narzędzi endoskopowych do GOPP i DOPP wybrano następujące oferty: 

a. Oferta nr 1 (w zakresie zadania nr 4) złożona przez BALTON Sp. z o.o., ul. Nowy świat 7 m. 14, 

00-496 Warszawa ; łączna wartość oferty w zakresie wskazanych pozycji: 7.490,00 zł. 

b. Oferta nr 3 (w zakresie zadania nr 1, 2, 3 (poz. od 1 do 5)) złożona przez OLYMPUS POLSKA  

Sp. z o.o., ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa; łączna wartość oferty w zakresie wskazanych 

pozycji: 161.549,39 zł. 

 

Powyższe oferty uznano za najkorzystniejsze na podstawie oceny spełniania warunków udziału  

w postępowaniu (wykonawcy spełnili wymagane warunki) oraz na podstawie kryteriów oceny zawartych w SIWZ – 

uzyskały najwyższą ilość punktów (kryterium: cena – 100%). 

 

Ponadto złożona została 1 oferta, która nie została uznana za najkorzystniejszą 

w żadnej z pozycji: Oferta nr 2 złożona przez Covidien Polska Sp. z o.o., ul. Al. Jerozolimskie 162, 02-342 

Warszawa. 

 

Szczegółowa punktacja wszystkich złożonych ofert w ramach poszczególnych pozycji  

w załączeniu.  

 

II. Zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2 Pzp zamawiający informuje, że unieważnił postępowanie w  zakresie 

zadania nr 5 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp. w  zw. z art. 93 ust 2 – wartość najkorzystniejszej oferty złożonej 

w ramach tego zadania przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 

Zamawiający składa podziękowanie wszystkim uczestnikom postępowania przetargowego. 

 

 

Z poważaniem 

       Dyrektor 

       Leszek Bonna 

 

 

 
M.C.

 



 
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 211.000 euro na dostawę narzędzi endoskopowych do 
GOPP i DOPP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sporządziła:………………………….. 
  Monika Ciesielska 
 

  Nr oferty  
Nazwa 
firmy 

 
 

Lp. 

1 
BALTON  

Sp. z o.o., ul. Nowy 
Świat 7 m. 14, 00-

496 Warszawa 

2 
Covidien Polska  

Sp. z o.o., 
 ul. Al. Jerozolimskie 
162, 02-342 Warszawa 

3 
OLYMPUS POLSKA  

Sp. z o.o.,  
ul. Suwak 3,  

02-676 Warszawa 

 Wartość oferty Wartość oferty Wartość oferty 

Zad. nr 1 ----  100 
Zad. nr 2 ----  100 
Zad. nr 3 

poz. 1 ----  100 

poz. nr 2 ----  100 
poz. nr 3 ----  100 
poz. nr 4 ----  100 
poz. nr 5 ----  100 
Zad. nr 4 100  86,06 

Zad. nr 5 ---- 
Unieważnione na 
podstawie art. 93  

ust.. 1 pkt. 4 
---- 


