
 

 
 

Grudziądz, dnia 30.09.2019 r.  

 

 

 

 

ZP-2121/19 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego 

dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (znak sprawy: Z/36/PN/19). 

 

 

I. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), informuję, że w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego na „dostawę sprzętu medycznego dla Szpitalnego 

Oddziału Ratunkowego” (znak sprawy: Z/36/PN/19), zgodnie z dyspozycją art. 91 ust. 1 

ustawy p.z.p. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę: 

w zakresie zadania nr 1 i 2 

MEDICAVERA Sp. z o. o. 

Dahlhausen Group 

ul. Majowa 2, 71-374 Szczecin 

cena oferty (brutto) za zadanie nr 1: 10.260,00 zł 

cena oferty (brutto) za zadanie nr 2: 7.128,00 zł 

 

 

UZASADNIENIE WYBORU OFERTY 

 

W wyniku oceny i badania ofert w przedmiotowym postępowaniu na podstawie kryteriów 

wskazanych treścią Rozdziału XIII SIWZ tj.:  

 cena – 60 %, 

 parametry techniczne i funkcjonalne – 40%, 

spośród ofert ważnych - niepodlegających odrzuceniu, najwyższą liczbę punktów w zakresie 

zadania nr 1 w ilości 100,0 pkt oraz w zakresie zadania nr 2 w ilości 85,00 pkt przedstawia 

oferta nr 1 (jako jedyna), złożona przez Wykonawcę: MEDICAVERA Sp. z o. o. Dahlhausen 

Group ul. Majowa 2, 71-374 Szczecin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wszystkich Wykonawców  

 



 

 
 

 

 

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE W ZAKRESIE ZŁOŻONEJ OFERTY 

Pozostałe informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamówień  

publicznych, znajdą Państwo w tabelce zamieszczonej poniżej: 

WYKONAWCY 

KTÓRZY   ZŁOŻYLI  OFERTY 
Zaoferowana 

cena 

Liczba pkt  

w kryterium 

wg Rozdziału XIII 

SIWZ – cena oferty 

(waga 60%) 

Liczba pkt w 

kryterium 

wg Rozdziału XIII 

SIWZ – parametry 

techniczne i 

funkcjonalne (waga 

40%) 

Łączna liczba 

punktów Numer 

oferty 

Nazwa (firma) i adres 

Wykonawcy 

1. 

MEDICAVERA  

Sp. z o. o. 

Dahlhausen Group 

ul. Majowa 2  

71-374 Szczecin 

Zadanie nr 1: 

10.260,00 zł 
60,0 pkt 40,0 pkt 100,0 pkt 

Zadanie nr 2: 

7.128,00 zł 
60,0 pkt 25,0 pkt 85,0 pkt 

 

Dziękuję Państwu za udział w postępowaniu.  

 


