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Toszek, 12.04.2019 r. 

 
dotyczy:  postępowania nr 8/PN/DEG/AM/2019 na dostawę sprzętu medycznego dla potrzeb SP ZOZ 

Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pt. Zdrowy Pracownik – Aktywny Pracownik – 
Sprawny Szpital!  

 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst 
jednolity Dz.U. 2018 poz. 1986) Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 91 ust 1 Pzp dokonał wyboru 
oferty najkorzystniejszej w zakresie pakietów I -V 

Pakiet I 
 
Do upływu terminu składania ofert do Zamawiającego w zakresie pakietu I wpłynęły 4 oferty złożone 
przez: 
 
Lubuskie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ROMAR”  (oferta nr 3) 
Roman Marciniak 
ul. Kilińskiego 12, 63-000 Środa Wlkp. 
 
EMPIREUM       (oferta nr 4) 
ul. Chotomowska 30, 05-110 Jabłonna 
 
EGERTON Sp. z o. o.      (oferta nr 5) 
ul. Legnicka 21, 41-811 Zabrze 
 
RONOMED Sp. z o. o. Sp. k.    (oferta nr 6) 
ul. Przyjaźni 52/1U, 53-030 Wrocław 
 
Wszystkie oferty spełniają wymogi Zamawiającego i tym samym uznano je za ważne w postępowaniu 
w zakresie tego pakietu. 
 
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w postępowaniu w zakresie pakietu II wg kryteriów 
cena – 60%, termin gwarancji – 40%: 

 
Punktacja przyznana w kryterium cena – 60%: 
oferta nr 3 uzyskała   52,98 punktów  
oferta nr 4 uzyskała   41,58 punktów  
oferta nr 5 uzyskała   50,21 punktów  
oferta nr 6 uzyskała   60,00 punktów  
 
 
Punktacja przyznana w kryterium termin gwarancji – 40%, 
oferta nr 3 uzyskała   20,00 punktów  
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oferta nr 4 uzyskała   40,00 punktów  
oferta nr 5 uzyskała   33,33 punktów  
oferta nr 6 uzyskała   20,00 punktów  
 
Łączna punktacja: 
oferta nr 3 uzyskała   72,98 punktów  
oferta nr 4 uzyskała   81,58 punktów  
oferta nr 5 uzyskała   83,54 punktów  
oferta nr 6 uzyskała   80,00 punktów  
 
Na podstawie j.w. i zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp, tj.: „Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na 
podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia”  
Zamawiający dokonuje w zakresie pakietu I wyboru oferty nr 5 złożonej przez: 
 
EGERTON Sp. z o. o.       
ul. Legnicka 21, 41-811 Zabrze 
za cenę brutto: 56.100,08 zł 

 
Wzmiankowana oferta jest ofertą najkorzystniejszą w zakresie pakietu I, wg kryterium oceny ofert (cena 
– 60%, termin gwarancji – 40%) uzyskała największą liczbę punktów. 

Pakiet II 
 
Do upływu terminu składania ofert do Zamawiającego w zakresie pakietu II wpłynęły 2 oferty złożone 
przez: 
 
MASTRECLEAN & SERVICE    (oferta nr 1) 
ul. Zbyszka Kopcia 24, 37-500 Jarosław 
 
CorMed Md Kornelia Lisiewska    (oferta nr 2) 
ul. H. Sienkiewicza 6B/32, 83-000 Pruszcz Gdański 
 
 
Wykonawca składający ofertę nr 2 został z postępowania w oparciu o dyspozycję art. 24 ust. 1 pkt 12 
Pzp 
Pozostała oferta spełnia wymogi Zamawiającego i tym samym uznano ją za ważną w postępowaniu 
w zakresie tego pakietu. 
 
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w postępowaniu w zakresie pakietu II wg kryteriów 
cena – 60%, termin gwarancji – 40%: 

 
Punktacja przyznana w kryterium cena – 60%: 
oferta nr 1 uzyskała   60,00 punktów  
 
Punktacja przyznana w kryterium termin gwarancji – 40%, 
oferta nr 1 uzyskała   40,00 punktów  
 
Łączna punktacja: 
oferta nr 1 uzyskała   100,00 punktów  
Na podstawie j.w. i zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp, tj.: „Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na 
podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia”  
Zamawiający dokonuje w zakresie pakietu II wyboru oferty nr 1 złożonej przez: 
 
MASTRECLEAN & SERVICE     
ul. Zbyszka Kopcia 24, 37-500 Jarosław 
za cenę brutto: 33.889,10 zł 
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Wzmiankowana oferta jest ofertą najkorzystniejszą w zakresie pakietu I, wg kryterium oceny ofert (cena 
– 60%, termin gwarancji – 40%) uzyskała maksymalną liczbę punktów 100. 

Pakiet III 
 
Do upływu terminu składania ofert do Zamawiającego w zakresie pakietu III wpłynęła 1 oferta złożona 
przez: 
 
Lubuskie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ROMAR”  (oferta nr 3) 
Roman Marciniak 
ul. Kilińskiego 12, 63-000 Środa Wlkp. 
 
Oferta spełnia wymogi Zamawiającego i tym samym uznano ją za ważną w postępowaniu 
w zakresie tego pakietu. 
 
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w postępowaniu w zakresie pakietu III wg kryteriów 
cena – 60%, termin gwarancji – 40%: 

 
Punktacja przyznana w kryterium cena – 60%: 
oferta nr 1 uzyskała   60,00 punktów  
 
Punktacja przyznana w kryterium termin gwarancji – 40%, 
oferta nr 1 uzyskała   40,00 punktów  
 
Łączna punktacja: 
oferta nr 1 uzyskała   100,00 punktów  
 
Na podstawie j.w. i zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp, tj.: „Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na 
podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia”  
Zamawiający dokonuje w zakresie pakietu III wyboru oferty nr 3 złożonej przez: 
 
Lubuskie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ROMAR”   
Roman Marciniak 
ul. Kilińskiego 12, 63-000 Środa Wlkp. 
za cenę brutto: 2.166,48 zł 

 
Wzmiankowana oferta jest ofertą najkorzystniejszą w zakresie pakietu III, wg kryterium oceny ofert 
(cena – 60%, termin gwarancji – 40%) uzyskała maksymalną liczbę punktów 100. 

Pakiet IV 
 
Do upływu terminu składania ofert do Zamawiającego w zakresie pakietu IV wpłynęły 2 oferty złożone 
przez: 
 
Lubuskie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ROMAR”  (oferta nr 3) 
Roman Marciniak 
ul. Kilińskiego 12, 63-000 Środa Wlkp. 
 
RONOMED Sp. z o. o. Sp. k.    (oferta nr 6) 
ul. Przyjaźni 52/1U, 53-030 Wrocław 
 
 
Wszystkie oferty spełniają wymogi Zamawiającego i tym samym uznano je za ważne w postępowaniu 
w zakresie tego pakietu. 
 
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w postępowaniu w zakresie pakietu IV wg kryteriów 
cena – 60%, termin gwarancji – 40%: 
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Punktacja przyznana w kryterium cena – 60%: 
oferta nr 3 uzyskała   57,39 punktów  
oferta nr 6 uzyskała   60,00 punktów  
 
Punktacja przyznana w kryterium termin gwarancji – 40%, 
oferta nr 3 uzyskała   40,00 punktów  
oferta nr 6 uzyskała   26,67 punktów  
 
Łączna punktacja: 
oferta nr 3 uzyskała   97,39 punktów  
oferta nr 6 uzyskała   86,67 punktów  
 
Na podstawie j.w. i zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp, tj.: „Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na 
podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia”  
Zamawiający dokonuje w zakresie pakietu IV wyboru oferty nr 3 złożonej przez: 
 
Lubuskie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ROMAR”   
Roman Marciniak 
ul. Kilińskiego 12, 63-000 Środa Wlkp. 
za cenę brutto: 20.120,40 zł 

 
Wzmiankowana oferta jest ofertą najkorzystniejszą w zakresie pakietu IV, wg kryterium oceny ofert 
(cena – 60%, termin gwarancji – 40%) uzyskała największą liczbę punktów. 

Pakiet V 
 
Do upływu terminu składania ofert do Zamawiającego w zakresie pakietu V wpłynęły 3 oferty złożone 
przez: 
MASTRECLEAN & SERVICE    (oferta nr 1) 
ul. Zbyszka Kopcia 24, 37-500 Jarosław 
 
Lubuskie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ROMAR”  (oferta nr 3) 
Roman Marciniak 
ul. Kilińskiego 12, 63-000 Środa Wlkp. 
 
EMPIREUM       (oferta nr 4) 
ul. Chotomowska 30, 05-110 Jabłonna 
 
Wykonawca składający ofertę nr 1 został z postępowania odrzucony na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 
Pzp  
 
Pozostałe oferty spełniają wymogi Zamawiającego i tym samym uznano je za ważne w postępowaniu 
w zakresie tego pakietu. 
 
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w postępowaniu w zakresie pakietu V wg kryteriów 
cena – 60%, termin gwarancji – 40%: 

 
Punktacja przyznana w kryterium cena – 60%: 
oferta nr 3 uzyskała   60,00 punktów  
oferta nr 4 uzyskała   27,73 punktów  
 
Punktacja przyznana w kryterium termin gwarancji – 40%, 
oferta nr 3 uzyskała   40,00 punktów  
oferta nr 4 uzyskała   10,00 punktów  
 
Łączna punktacja: 
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oferta nr 3 uzyskała   100,00 punktów  
oferta nr 4 uzyskała   37,73 punktów  
 
Na podstawie j.w. i zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp, tj.: „Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na 
podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia”  
Zamawiający dokonuje w zakresie pakietu V wyboru oferty nr 3 złożonej przez: 
 
Lubuskie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ROMAR”   
Roman Marciniak 
ul. Kilińskiego 12, 63-000 Środa Wlkp. 
za cenę brutto: 3.231,36 zł 

 
Wzmiankowana oferta jest ofertą najkorzystniejszą w zakresie pakietu V, wg kryterium oceny ofert 
(cena – 60%, termin gwarancji – 40%) uzyskała maksymalną liczbę punktów 100. 
 

 
 
 
 
 
 

Z poważaniem: 
 

Z-ca Dyrektora 
 ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych 

                      inż. Erwin Janysek 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 

 


