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Toszek, 13.03.2019 r. 
 

dotyczy: postępowania nr 3/PN/DEG/AC/2019 na dostawę jednorazowych artykułów medycznych i 
podobnych artykułów dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku 

 
 

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 
ofert najkorzystniejszych w zakresie pakietów:  
 

Pakiet I - Artykuły medyczne jednorazowego użytku 
 

Wybrano ofertę Wykonawcy ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Zabrzu - 
(oferta nr 9) 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres 
wykonawcy 

Liczba przyznanych punktów wg 
kryterium oceny ofert Łączna liczba 

przyznanych 
punktów 

Cena brutto za 
realizację zamówienia 

– 60% 

Termin płatności 
 (min. 14 dni, max. 30 

dni) – 40 % 

9 

ZARYS International Group 
Sp. z o.o. Sp. k. 

ul. Pod Borem 18 
41-808 Zabrze 

60,00 40,00 100,00 pkt 

 
Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrana oferta uzyskała największą liczbę punktów otrzymanych za 
kryteria oceny oferty. Tym samym jest ofertą najkorzystniejszą i spełnia wszystkie wymagania stawiane 
ustawą Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, oferta zaś nie 
podlega odrzuceniu. 
 

Pakiet II - Test ureazowy Helicobacter 
 
Wybrano ofertę Wykonawcy LENCOMM Trade International E. Lenczowska-Tomczak Sp. j. z 
siedzibą w Warszawie - (oferta nr 2) 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres 
wykonawcy 

Liczba przyznanych punktów wg 
kryterium oceny ofert Łączna liczba 

przyznanych 
punktów 

Cena brutto za 
realizację zamówienia 

– 60% 

Termin płatności 
 (min. 14 dni, max. 30 

dni) – 40 % 

2 

LENCOMM Trade International 
E. Lenczowska – Tomczak S. j. 

ul. Wólczyńska 133 
01-919 Warszawa 

60,00 40,00 100,00 pkt 

 
Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrana oferta uzyskała największą liczbę punktów otrzymanych za 
kryteria oceny oferty. Tym samym jest ofertą najkorzystniejszą i spełnia wszystkie wymagania stawiane 
ustawą Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, oferta zaś nie 
podlega odrzuceniu. 
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Pakiet IV – Papier EKG, USG, do drukarek laboratoryjnych 
 

Wybrano ofertę Wykonawcy ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Zabrzu – 
(oferta nr 9) 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres 
wykonawcy 

Liczba przyznanych punktów wg 
kryterium oceny ofert Łączna liczba 

przyznanych 
punktów 

Cena brutto za 
realizację zamówienia 

– 60% 

Termin płatności 
 (min. 14 dni, max. 30 

dni) – 40 % 

9 

ZARYS International Group 
Sp. z o.o. Sp. k. 

ul. Pod Borem 18 
41-808 Zabrze 

60,00 40,00 100,00 pkt 

 
Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrana oferta uzyskała największą liczbę punktów otrzymanych za 
kryteria oceny oferty. Tym samym jest ofertą najkorzystniejszą i spełnia wszystkie wymagania stawiane 
ustawą Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, oferta zaś nie 
podlega odrzuceniu. 
 

Pakiet V – Wkład i dren do ssaka 
 
Wybrano ofertę Wykonawcy BERYL MED LTD. z siedzibą w Londynie – (oferta nr 1) 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres 
wykonawcy 

Liczba przyznanych punktów wg 
kryterium oceny ofert Łączna liczba 

przyznanych 
punktów 

Cena brutto za 
realizację zamówienia 

– 60% 

Termin płatności 
 (min. 14 dni, max. 30 

dni) – 40 % 

1 

BERYL MED LTD. 
1ST FLOOR, 26 FOUBERTS 

PLACE, LONDYN, W1F 7PP, 
ANGLIA 

Adres korespondencyjny: 
ul. Sadowa 14 

05-410 Józefów 

60,00 40,00 100,00 pkt 

 
Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrana oferta uzyskała największą liczbę punktów otrzymanych za 
kryteria oceny oferty. Tym samym jest ofertą najkorzystniejszą i spełnia wszystkie wymagania stawiane 
ustawą Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, oferta zaś nie 
podlega odrzuceniu. 
 

Pakiet VI - Test do wykrywania narkotyków w moczu 
 

Wybrano ofertę Wykonawcy NOVAZYM POLSKA S.C. z siedzibą w Poznaniu – (oferta nr 3) 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres 
wykonawcy 

Liczba przyznanych punktów wg 
kryterium oceny ofert Łączna liczba 

przyznanych 
punktów 

Cena brutto za 
realizację zamówienia 

– 60% 

Termin płatności 
 (min. 14 dni, max. 30 

dni) – 40 % 

3 
NOVAZYM POLSKA S.C. 
ul. Romana Abrahama 12 

61-615 Poznań 
60,00 40,00 100,00 pkt 

4 

Bio – Novum Sp. z o.o. 
ul. Droga Męczenników Majdanka 

74 
20-325 Lublin 

46,28 40,00 86,28 pkt 

5 
myLAB Sp. z o.o. 
ul. Orzeszkowej 2 
05-071 Sulejówek 

37,50 40,00 77,50 pkt 
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Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrana oferta uzyskała największą liczbę punktów otrzymanych za 
kryteria oceny oferty. Tym samym jest ofertą najkorzystniejszą i spełnia wszystkie wymagania stawiane 
ustawą Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, oferta zaś nie 
podlega odrzuceniu. 
 

Pakiet VII - Zamknięty aspiracyjno – próżniowy system pobierania krwi  
oraz mikrometoda do pobrań krwi 

 
Wybrano ofertę Wykonawcy SARSTED Sp. z o.o. z siedzibą w Blizna Łaszczyńskiego - (oferta nr 6) 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres 
wykonawcy 

Liczba przyznanych punktów wg 
kryterium oceny ofert Łączna liczba 

przyznanych 
punktów 

Cena brutto za 
realizację zamówienia 

– 60% 

Termin płatności 
 (min. 14 dni, max. 30 

dni) – 40 % 

6 

Sarsted Sp. z o.o. 
ul. Warszawska 25 

Blizne Łaszczynskiego 
05-082 Stare Babice 

60,00 40,00 100,00 pkt 

8 
BIOMAXIMA S. A. 

ul. Vetterów 5 
20-277 Lublin 

58,67 40,00 98,67 

 
Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrana oferta uzyskała największą liczbę punktów otrzymanych za 
kryteria oceny oferty. Tym samym jest ofertą najkorzystniejszą i spełnia wszystkie wymagania stawiane 
ustawą Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, oferta zaś nie 
podlega odrzuceniu. 
 
 
Na tej podstawie i zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp dokonano wyboru j.w. 
 
 
 

Z poważaniem: 
 
Z-ca Dyrektora 

 ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych 
         inż. Erwin Janysek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


