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Warszawa, 2019.07.25 

 
 
Dot.  PN - 25 /19/JP 
 

ZAWIADOMIENIE 
O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY 

Dot. pakietów nr 2, 3, 4, 10 i 14 
 
 
Dotyczy postępowania na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, 
nr PN-25/19/JP 
 
 
PAKIET  NR  2 -  dreny do odsysania z pola operacyjnego, długość 400-500 cm 
 
Niniejszym Zamawiający informuję, że w przedmiotowym postępowaniu została złożona jedna 
oferta:  
  

Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko  Adres Wykonawcy 

2 
BIALMED Sp. z o.o.  ul. Kazimierzowska 46/48/35  

02-546 Warszawa 

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 
Zamawiający zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego jako najkorzystniejszą, wybrano ofertę 
nr 2  firmy: BIALMED Sp. z o.o. ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa, wartość  
brutto oferty   134 235,36   PLN.   
 
Wybrana oferta spełnia warunki określone w SIWZ oraz uzyskała maksymalną ilość punktów 
(100 pkt.) zgodnie z kryteriami oceny ofert (cena – 60%, jakość - 40 %).   
 
Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie krótszym niż 10 dni od 
dnia przesłania niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z art. 
94 ust. 2 pkt. 1a). 
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PAKIET  NR  3 -  dreny do odsysania z pola operacyjnego, długość 180-220 cm 
 
Niniejszym Zamawiający informuję, że w przedmiotowym postępowaniu została złożona jedna 
oferta:  
  

Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko  Adres Wykonawcy 

2 
BIALMED Sp. z o.o.  ul. Kazimierzowska 46/48/35  

02-546 Warszawa 

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 
Zamawiający zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego jako najkorzystniejszą, wybrano ofertę 
nr 2  firmy: BIALMED Sp. z o.o. ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa, wartość  
brutto oferty  5 028,48  PLN.   
 
Wybrana oferta spełnia warunki określone w SIWZ oraz uzyskała maksymalną ilość punktów 
(100 pkt.) zgodnie z kryteriami oceny ofert (cena – 60%, jakość - 40 %).   
 
Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie krótszym niż 10 dni od 
dnia przesłania niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z art. 
94 ust. 2 pkt. 1a). 
 

 
PAKIET  NR  4 -   cewniki do drenażu klatki piersiowej i jamy brzusznej 
 
Niniejszym Zamawiający informuję, że w przedmiotowym postępowaniu została złożona jedna 
oferta:  
  

Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko  Adres Wykonawcy 

9 
CARDINAL HEATLH POLAND Sp. z o.o. 
 

ul. Rondo ONZ 1 
00-124 Warszawa 

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 
Zamawiający zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego jako najkorzystniejszą, wybrano ofertę 
nr 9  firmy:  CARDINAL HEATLH POLAND Sp. z o.o., ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, 
wartość  brutto oferty  16 416,00  PLN.   
Wybrana oferta spełnia warunki określone w SIWZ oraz uzyskała maksymalną ilość punktów 
(100 pkt.) zgodnie z kryteriami oceny ofert (cena – 100%).   
 
Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie krótszym niż 10 dni od 
dnia przesłania niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z art. 
94 ust. 2 pkt. 1a). 
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PAKIET  NR  10 -  zestawy do żywienia pozajelitowego 
 
Niniejszym Zamawiający informuję, że w przedmiotowym postępowaniu została złożona jedna 
oferta:  
  

Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko  Adres Wykonawcy 

8 
FRESENIUS KABI POLSKA  Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 134,  

02-305 Warszawa 

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 
Zamawiający zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego jako najkorzystniejszą, wybrano ofertę 
nr 8  firmy:  FRESENIUS KABI POLSKA Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, 
wartość  brutto oferty  42 984,00  PLN.   
 
Wybrana oferta spełnia warunki określone w SIWZ oraz uzyskała maksymalną ilość punktów 
(100 pkt.) zgodnie z kryteriami oceny ofert (cena – 100%).   
 
Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie krótszym niż 10 dni od 
dnia przesłania niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z art. 
94 ust. 2 pkt. 1a). 
 
 
PAKIET  NR  14 -  cewniki urologiczne typ Nelaton 
 
Niniejszym Zamawiający informuję, że w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone 
następujące oferty:  
  

Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko  Adres Wykonawcy 

2 
BIALMED Sp. z o.o.  ul. Kazimierzowska 46/48/35  

02-546 Warszawa 

4 
BALTON Sp. z o.o. ul. Nowy Świat 7/14 

00-496 Warszawa 

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 
Zamawiający zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego jako najkorzystniejszą, wybrano ofertę 
nr 2  firmy:  BIALMED Sp. z o.o., ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa, wartość  
brutto oferty  4 165,56  PLN.   
  
 
 



 

Strona 4 z 4 

Wybrana oferta spełnia warunki określone w SIWZ oraz uzyskała maksymalną ilość punktów 
(100 pkt.) zgodnie z kryteriami oceny ofert (cena – 60%, jakość - 40 %).   
 
Poniżej Zamawiający podaje streszczenie oceny i porównanie  ofert:  
 

 
Nr oferty 

Liczba pkt.  
w kryterium:  
cena  60,00 % 

 

Liczba pkt.  
w kryterium:  

jakość  40,00 % 
 

 
RAZEM 

2 60,00 32,00 92,00 

4 4,35 32,00 36,35 

 
 
Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni 
od dnia przesłania niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zgodnie  
z art. 94 ust. 1 pkt. 1).  
 
 
Dziękujemy za udział w postępowaniu. 
 

KIEROWNIK 
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

I  ZAOPATRZANIA 
Centrum Onkologii - Instytutu 

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie 
mgr Monika Szwarczewska 

 
 


