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Warszawa, 2019.10.09 

 
Dot.  PN - 6 /19/JP 

ZAWIADOMIENIE 

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY 

Dot. pakietu nr   1, 2 i 6 

 
Dotyczy postępowania na dostawę sterylnych i niesterylnych wyrobów jednorazowego 
użytku, nr PN-6/19/JP 
 
 
PAKIET  NR  1 
 
Niniejszym Zamawiający informuję, że w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone 
następujące oferty:  
  

Nr 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko  Adres Wykonawcy 
Wartość oferty  
Brutto w PLN  

7 
MOLNLYCKE HEALTH CARE  
Sp. z o.o.  

ul. Przasnyska 6B 
01-756 Warszawa 

507 461,76  

9 
SKAMEX Sp. z o.o. Sp. K. ul. Częstochowska 38/52/410  

93-121  Łódź 
556 256,16  

 

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 7  firmy:  MOLNLYCKE HEALTH CARE Sp. z o.o. ul. Przasnyska 6B, 01-756 Warszawa, wartość  
brutto oferty  507 461,76  PLN.  
  
Wybrana oferta spełnia warunki określone w SIWZ oraz uzyskała maksymalną ilość punktów 
(100 pkt.) zgodnie z kryteriami oceny ofert (cena – 60%, jakość - 40 %).   
 
W wyniku badania ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, odrzucono ofertę nr 9  
firmy  SKAMEX Sp. z o.o. Sp. K., ul. Częstochowska 38/52/41093-121  Łódź. 
Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo 
Zamówień Publicznych.  
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Zgodnie z wymaganiami opisanymi w SIWZ, załącznik nr 1.1 do SIWZ, Zamawiający wymagał 
złożenia próbek: 

1) pozycja 1 - sterylny fartuch chirurgiczny, rozmiar M, gdzie obwód mierzony na dole  
fartucha wynosi min. 152 cm (+/- 2 cm).  
Złożone przez Wykonawcę próbki - fartuchy chirurgiczne posiadają szerokość 146 cm  

2) pozycja 2 - sterylny fartuch chirurgiczny, rozmiar L, gdzie obwód mierzony na dole  
fartucha wynosi min. 170 cm (+/- 2 cm).  
Złożone przez Wykonawcę próbki - fartuchy chirurgiczne posiadają szerokość 154 cm  

3) pozycja 3 - sterylny fartuch chirurgiczny, rozmiar XL, gdzie obwód mierzony na dole  
fartucha wynosi min. 172 cm (+/- 2 cm)).  
Złożone przez Wykonawcę próbki - fartuchy chirurgiczne posiadają szerokość 157 cm  

4) pozycja 4 - sterylny fartuch chirurgiczny, rozmiar XXL, gdzie obwód mierzony na dole  
fartucha wynosi min. 180 cm (+/- 2 cm).  

Złożone przez Wykonawcę próbki - fartuchy chirurgiczne posiadają szerokość 174 cm   
Próbki  niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia. Oferta niezgodna z zapisami w SIWZ.  

 

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).  
 
 
PAKIET  NR  2 
 
Niniejszym Zamawiający informuję, że w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone 
następujące oferty:  
  

Nr 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko  Adres Wykonawcy 
Wartość oferty  
Brutto w PLN  

2 
BATIST MEDICAL POLSKA  
Sp. z o.o. 

ul. Kolista 25 
40-486 Katowice 

59 878,44 

7 
MOLNLYCKE HEALTH CARE  
Sp. z o.o.  

ul. Przasnyska 6B 
01-756 Warszawa 

63 337,60 

8 
ZARYS International  
Group Sp. z o.o. Sp. K.  

ul. Pod Borem 18 
41-808 Zabrze 

46 843,92 

 

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:  ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp. K., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, 
wartość  brutto oferty 46 843,92 PLN.  
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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 46,94 40,00 86,94 

7 44,38 40,00 84,38 

8 60,00 40,00 100,00 

 
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).  
 
 
PAKIET  NR  6 
 
Niniejszym Zamawiający informuję, że w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone 
następujące oferty:  
  

Nr 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko  Adres Wykonawcy 
Wartość oferty  
Brutto w PLN  

5 
ABENA POLSKA Sp. z o.o.  ul. Nowa 15, Łozienica 

72-100 Goleniów 
88 413,83 

10 
POV-GOL Sp. z o.o.  ul. Traktorzystów 1  

05-503 Głosków 
79 380,00   

 

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 10  firmy:  POV-GOL Sp. z o.o., ul. Traktorzystów 1, 05-503 Głosków, wartość  brutto oferty 
79 380,00  PLN.  
 
Wybrana oferta spełnia warunki określone w SIWZ oraz uzyskała 95,55 punktów zgodnie  
z kryteriami oceny ofert (cena – 60%, jakość - 40 %).   
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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 

5 53,87 31,11 84,98 

10 60,00 35,55 95,55 

 
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 

 


