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Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

w postępowaniu na: dostawę produktów leczniczych do żywienia pozajelitowego  

dla SP ZOZ MSWiA w Katowicach 

nr ref. 14/2018 

 
Na podstawie Art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1579 z z późn. zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę produktów 

leczniczych do żywienia pozajelitowego dla SP ZOZ MSWiA w Katowicach nr ref. 14/2018. 

 

Zamawiający  

 zawiadamia: 

O wyborze najkorzystniejszej oferty na: 

 

ZADANIE NR 1 

 

Żywienie pozajelitowe 

 

1. Na podstawie art. 91 ust 1 pkt.1 Prawa zamówień publicznych, zamawiający wybrał 

jako najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy: 

 
Lp. Firma Zadanie Cena netto 

w  PLN 

Cena brutto w PLN 

1 Bialmed Sp. z o.o.                                         

ul. Marii Konopnickiej 11a                    

12-230 Biała Piska 

1 44 875,64 48 465,69 

termin dostawy – 1 dzień  
termin płatności- 60 dni 

 

 

Uzasadnienie wyboru 

Na podstawie załączonych do oferty dokumentów Zamawiający stwierdza, że Wykonawca- 

Firma Bialmed Sp. z o.o.  spełnia wszystkie warunki udziału w przedmiotowym 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a złożona przez firmę oferta jest zgodna 

z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

2. Wykaz Wykonawców, którzy: złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, nie podlegali 

wykluczeniu oraz których oferty nie podlegały odrzuceniu, wraz z punktacją przyznawaną 

ofertom w jedynym kryterium oceny ofert- cena oferty. 

 

 



Zadanie nr 1 

 
Lp. Nazwa firmy Nr 

pakiet

u 

Wartość  

netto 

Wartość  brutto 

i termin dostawy 

termin płatności 

              Punktacja 

1. 
Bialmed Sp. z o.o.                                         

ul.Marii Konopnickiej 

11a                                

12-230 Biała Piska 

1 44 875,64 48 465,69 

termin dostawy – 

1 dzień  
termin płatności-  

60 dni 

Cena-                   60 pkt 

Termin płatnosci-30 pkt. 

Termin dostawy- 10 pkt 

Suma= 100 pkt 

  

W toku postępowania w zakresie zadania 1 odrzucone zostały następujące oferty: 

Lp.: 
Nr oferty, nazwa i adres 

wykonawcy: 
Uzasadnienie odrzucenia oferty: 

0    

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców: 

Lp.: Nazwa i adres wykonawcy: Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy: 

0   

Zgodnie z art.94 ust.2 pkt.1a  Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia 

publicznego w terminie  krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty.  Termin podpisania umowy ustala się na 02.07.2018 r.  

 

Z poważaniem 

 

 

 
 

Zamieszczono: 

1.Strona internetowa Zamawiającego 

2. Gablotka 

Otrzymują: 

1.Bialmed Sp. z o.o. 

 


