
 
 

 

  

         Opole, dn. 24.01.2018 r. 

Nr sprawy ZP 1/2018         

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na  dostawę zestawów jednorazowych do pobierania krwinek płytkowych z aferezy 

oraz płynów do aferez. 

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. 

z 2017 r. poz.1579 z późn. zmianami) zwanej dalej ustawą, zawiadamiam, że po dokonaniu badania 

i oceny złożonych ofert: 

 

1. Jako najkorzystniejszą w ZADANIU NR 1 wybrano ofertę nr 2 złożoną przez: 

 

Comesa Polska Sp. z o.o.  

ul. Wolińska 4, 03-699 Warszawa 
 

Uzasadnienie 

Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w s.i.w.z. i została oceniona jako 

najkorzystniejsza w zadaniu nr 1, w oparciu o podane kryteria wyboru (cena 60%, termin ważności 40%). 

Informacja na temat wykonawców, którzy złożyli oferty w Zadaniu nr 1: 

 

Numer 

oferty 
Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena Termin ważności 

SUMA 

punktów 

2 

 

Comesa Polska Sp. z o.o.,  

ul. Wolińska 4, 03-699 Warszawa 
81 216,00 zł 18 m-cy 

100,00 pkt 

PUNKTY 60,00 pkt 40,00 pkt 

 

2. Jako najkorzystniejszą w ZADANIU NR 2 wybrano ofertę nr 1 złożoną przez: 

 
Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o 

al. Jerozolimskie 134 

02-305 Warszawa 
 

Uzasadnienie 

Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w s.i.w.z. i została oceniona jako 

najkorzystniejsza w zadaniu nr 2, w oparciu o podane kryteria wyboru (cena 60%, termin ważności 40%). 

Informacja na temat wykonawców, którzy złożyli oferty w Zadaniu nr 2: 

 
 



 
 

 

  

Numer 

oferty 
Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena Termin ważności 

SUMA 

punktów 

1 

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o 

al. Jerozolimskie 134 

02-305 Warszawa 

99 792,00 zł 18 m-cy 

100,00 pkt 

PUNKTY 60,00 pkt 40,00 pkt 

 

 
3. Jako najkorzystniejszą w ZADANIU NR 3 wybrano ofertę nr 3 złożoną przez: 

 

Maco Pharma Polonia Sp. z o.o. 

ul. Szwajcarska 22, 54-405 Warszawa 

 

Uzasadnienie 

Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w s.i.w.z. i została oceniona jako 

najkorzystniejsza w zadaniu nr 3, w oparciu o podane kryteria wyboru (cena 60%, termin ważności 40%). 

Informacja na temat wykonawców, którzy złożyli oferty w zadaniu nr 3: 

 

Numer 

oferty 
Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena Termin ważności 

SUMA 

punktów 

3 

 

Maco Pharma Polonia Sp. z o.o. 

ul. Szwajcarska 22, 54-405 Warszawa 
2 613,60 zł 19 m-cy 

100,00 pkt 

PUNKTY 60,00 pkt 40,00 pkt 

 

 

4. Jednocześnie Zamawiający informuje, że:  

 

 przedmiotowe postępowanie w zakresie ZADANIA NR 4 zostało unieważnione na podstawie art. 93 

ust. 1 pkt. 1 ustawy. 

 

Uzasadnienie 

Na zadanie nr 4 nie złożono żadnej oferty.  


