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        Podmioty biorące udział 

        w postępowaniu o udzielenie 
DZAP-380-2/57/06      zamówienia publicznego 

Dotyczy: Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na dostawę nici chirurgicznych. 

I. Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza w Chojnicach informuje, że 

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę nici 

chirurgicznych przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wybrano następujące 

oferty: 

Numer oferty: 1 (zadanie nr 4, 6) 

firma (nazwa): ALCON POLSKA Sp. z o.o. 

adres: ul. Żelazna 28/30, 00-832 Warszawa 
cena: 914,84 zł. 

Numer oferty: 2 (zadanie nr 1) 

firma (nazwa):Przedsiębiorstwo YAVO Sp. z o.o. 

adres: ul. Bawełniana 17, 97-400 Bełchatów 

cena: 4160,00 zł 

 
Uzasadnienie wyboru ofert najkorzystniejszych: 

 Wykonawców wyłoniono na podstawie oceny ofert w ramach kryterium:  

cena - 80% i ocena jakości – 20%. Wykonawcy zaoferowali najkorzystniejsze warunki. 

 
II. Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 w zw. 

z art. 93 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego zostało unieważnione w zakresie zadania nr 2, 3, 5 ponieważ nie 

złożono oferty niepodlegającej odrzuceniu we wskazanym zakresie. 

Zamawiający składa podziękowania wszystkim uczestnikom postępowania 
przetargowego. 

Z poważaniem 

Dyrektor 

Leszek Bonna 
 

 

M.C.

 



  

Chojnice, 12 stycznia 2007 r. 

  

  
       Podmioty biorące udział  
       w postępowaniu o udzielenie 
N/znak: DZAP-380-5/57/06   zamówienia publicznego 
 
 
 
DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę nici chirurgicznych. 
 
 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 nici chirurgicznych z firmami: 
 

1. ALCON POLSKA Sp. z o.o. 
ul. Żelazna 28/30 
00-832 Warszawa 
cena: 914,84 
 
2. Przedsiębiorstwo YAVO Sp. z o.o. 
ul. Bawełniana 17 
97-400 Bełchatów 
cena: 4160,16 

 
 

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

 
 
 

       Z poważaniem 
        
       Dyrektor  
       Leszek Bonna   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.T.R. 

 

 


