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 Samodzielny Publiczny  
Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Bydgoszczy 
ul. Ks. Markwarta 4-6, 85-015 Bydgoszcz 

tel. centrala 52 / 58-26-200, sekretariat 52 / 58-26-205, fax: 52 / 58-26-209 
e-mail: sekretariat@szpitalmsw.bydgoszcz.pl 

NIP: 554-22-01-453, REGON: 092325348, ISO 9001:2000 
Konto: 53 1130 1075 0002 6035 9320 0007  BGK 

Bydgoszcz, dnia 13 października 2017 r. 
Znak sprawy: 06/2017 

Egz. poj. 
 
wg rozdzielnika 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i dostawa zestawu do zabiegów PCNL 
wraz z hybrydowym systemem do litotrypsji”. Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 580959-
N-2017 z dnia 30.08.2017 r., stronie internetowej Zamawiającego www.szpital-msw.bydgoszcz.pl oraz na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ  
 

I. Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) zwanej dalej „ustawą”, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, 
jaką jest: 

 
Oferta nr 2 Olympus Polska Sp. z o.o. 

ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa 
 
Uzasadnienie wyboru: Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą wg przyjętych kryteriów oceny ofert, 
określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta z ceną brutto: 153.498,83 zł uzyskała 
najwyższą ilość punktów, tj. 100,00. 
 

II. Zamawiający, zgodnie z zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy, informuje, iż w niniejszym postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, uczestniczyli poniżej wymienieni 
Wykonawcy: 

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy 

1. 
Meden-Inmed Sp. z o.o. 
ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin 

2. 
Olympus Polska Sp. z o.o. 
ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa 

 
Streszczenie oceny i porównania ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w każdym z kryterium oceny 
ofert i łączną punktację: 

Nr oferty 
Ilość punktów w kryterium 

cena (60%) 
Ilość punktów w kryterium 

jakość (25%) 

Ilość punktów w kryterium 
termin gwarancji (15%) Razem 

2 60,00 25,00 15,00 100,00 

1 58,66 25,00 15,00 98,66 

 

III. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie zgodnym z art. 94 ustawy, jednak 
nie później niż w terminie związania ofertą. 

 
Zamawiający dziękuje za udział w postępowaniu. 

Dyrektor 
SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy 

 
 dr n. med. Marek Lewandowski 

/podpis na oryginale/ 
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