
1 | S t r o n a  
 

   

Opoczno, dnia 05.09.2022 r. 

Znak sprawy  ZP. 271.26.2022                                              

 

- STRONA INTERNETOWA  

      PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA -   

WSZYSCY ZAINTERESOWANI 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na realizację zadania pn.:  

Dostawa sprzętu medycznego w ramach programu Narodowy Program Szczepień – 

Laureat w ramach konkursu ,,Rosnąca odporność” w zakresie: 

Części 3: 
1) Defibrylator z maksymalnym poziomem energii 200J (dorośli) i 70J (dzieci) – 27 szt. 

2) Elektrody zapasowe samoprzylepne do defibrylatora dla dorosłych i dzieci    ważących 

od 25 kg i więcej – 15 szt. 

3) Szafka na defibrylator z kluczykiem - 27 szt. 

4) Tablica informacyjna oznaczająca miejsce umieszczenia defibrylatora – 27 szt. 

5) Ciśnieniomierz naramienny automatyczny -23 szt. 

 

INFORMACJA  

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

Zamawiający – Gmina Opoczno, ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno, na podstawie 

art.  253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

( t. j. Dz. U. z 2022r. , poz. 1710) dalej zwanej „ustawa Pzp” informuje, że dokonano wyboru 

najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez 

przeprowadzenia negocjacji na realizację w/w zadania. 

Najkorzystniejszą ofertą pod względem kryteriów podanych w SWZ jest oferta Nr 3 złożona 

przez Wykonawcę:  

HS Medical Poland , Anna Jany 

ul. Fabryczna 45 

43-100 Tychy 

 
Cena ofertowa brutto:  120 073,59 zł 

Uzasadnienie wyboru: 

Wybrany Wykonawca otrzymał najwyższą ilość punktów w ramach kryteriów oceny ofert 
określonych w SWZ. Oferta nie podlega odrzuceniu, a Wykonawca wykluczeniu z udziału w 
postępowaniu.   

Ponadto, działając w oparciu o art. 253 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiający 

informuje o  Wykonawcach,  którzy  złożyli oferty i punktacji przyznanej ofertom,  

w każdym  kryterium oceny ofert i łącznej punktacji: 
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Nr 

oferty 

Nazwa i adres 
Wykonawcy 

 

 
Cena brutto 
[zł brutto] 

I kryterium 
( Ilość 

przyznanych 
pkt) 

Okres 
gwarancji 

II kryterium 
( Ilość 

przyznanych 
pkt) 

 

 
Łączna  

ilość 
punktów  
w ramach 

wszystkich 
kryteriów 

 
Kolejność  
ofert wg 

przyznanej 
punktacji 

1 

 
Novamed.pl S.A. 
ul. Traktorowa 143 
91-203 Łódź 

(44,04 pkt)  

163 599,98 zł 

 

(40,00 pkt ) 

48 m -cy 

 

84,04 pkt 
II  

miejsce 

2 

Przedsiębiorstwo 
Zaopatrzenia Lecznictwa 
Cezal Lublin Sp. z o.o. 
Al. Spółdziel. Pracy 38  
20-147 Lublin 
 

(43,40 pkt)  

166 007,92 zł 

 

(40,00 pkt ) 

48 m -cy 

 

83,40 pkt 
IV  

miejsce 

3 

HS Medical Poland  
Anna Jany 
ul. Fabryczna 45 
43-100 Tychy 
 

(60,00 pkt)  

120 073,59 zł 

 

(40,00 pkt ) 

48 m-cy 

 

100,00 pkt 
I  

miejsce 

4 

AGM Mitka Łabza Sp.j. 
ul. Balicka 116b/g 
30-149 Kraków 
 

(39,41 pkt)  

182 790,27 zł 

 

(40,00 pkt ) 

48 m-cy 

 

79,41 pkt 
V  

miejsce 

5 

Sklep Medyczny  
Marta Kadzewicz 
ul. Popiełuszki 15 
10-693 Olsztyn 

(43,43 pkt)  

165 889,41 zł 

 

(40,00 pkt ) 

48 - cy 

 

83,43 pkt 
III 

miejsce 

 

Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego nastąpi zgodnie z przepisami   

art. 308 ustawy Pzp . 

 

         Zamawiający informuje o przysługujących środkach ochrony prawnej, o których  

mowa w Dziale IX ustawy Pzp.  

 

Zatwierdził:  
Z up. Burmistrza Opoczna  

(…) Andrzej Kacprzak  
Zastępca Burmistrza 

 


