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Wykonawcy, którzy złożyli oferty 

w postępowaniu o udzielenie 

N/znak: DZAP-380-5/41/08     zamówienia publicznego 

 

 

DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na dostawę środków dezynfekcyjnych. 

  

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 środków dezynfekcyjnych wybrano 

następującą ofertę: 

1. Oferta nr 2 

Bialmed Sp. z o.o. 

ul. Konopnickiej 11a 

12-230 Biała Piska 

cena: 219.746,38 zł. 

 

Oferta najkorzystniejsza na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu 

(wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki) oraz na podstawie kryteriów zawartych w SIWZ – 

uzyskala w ramach poszczególnego pakietu odpowiednio 100 pkt. (kryterium: cena – 100%). 

Szczegółowa punktacja wszystkich ofert poniżej. 

   

II. Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 w zw. z art. 93 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 

środków dezynfekcyjnych przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie pakietu  

nr 2. 

Uzasadnienie 

Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę środków 

dezynfekcyjnych przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie pakietu nr 2 na 

podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 93 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nie 

złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, a dotyczącej wskazanego pakietu.  

W związku z powyższym należało postanowić jak na wstępie. 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający składa podziękowanie wszystkim uczestnikom postępowania 

przetargowego. 

 

 

 

 

Z poważaniem 

Z-ca Dyrektora ds. ekonomicznych 

Maria Nieżorawska 

 

 

 

 

 

 

 

 
M.C.

 

  Nr oferty  
Nazwa 
firmy 

 
 

Lp. 

1 
Centrum Zaopatrzenia 

Medycznego  
i Weterynaryjnego 
„Centrowet-Cezal” 
 Sp. z o.o. Oddział 

Słupsk  
ul. Słoneczna 16F 

76-200 Słupsk 

2 
 Bialmed  
Sp. z o.o. 

ul. Konopnickiej 
11a 

12-230 Biała 
Piska 

3 
 Henry Kruse 

Sp. z o.o. 
Bielany 

Wrocławskie  
ul. Kolejowa 3 

55-040 
Kobierzyce 

 Wartość oferty Wartość oferty Wartość oferty 

Zad. nr 1 98,58 100 88,53 

Zad. nr 2 Unieważniono postępowanie w zakresie tego pakietu na podstawie  
art. 93 ust. 1 pkt. 1 w zw. z art. 93 ust. 2 ustawy Pzp. 


