
       Proszowice, dnia 21.09.2021 roku

ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

Zamawiający - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach uprzejmie
informuje,  że  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  podstawowym na
dostawę  implantów do  zabiegów ortopedycznych  na  zasadzie  „Mini-Banku”, oznaczenie  sprawy:
16/ZP/2021 (Numer ogłoszenia 2021/BZP 00137717/01 z dnia 05.08.2021 r.), została wybrana oferta
n/w Wykonawcy, w oparciu o kryterium oceny ofert: Pakiet I: CENA – 60 %, Jakość 40%,  Pakiet II,
III, IV, V: CENA – 100 %.

Pakiet I
Arthrex Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,  ul. Łopuszańska 95, 02-457 Warszawa
o wartości brutto 530 334,00 zł (słownie: pięćset trzydzieści tysięcy trzysta trzydzieści cztery złotych
zero groszy).

Uzasadnienie  wyboru:  oferta  nie  podlega odrzuceniu,  oferta  otrzymała  najwyższą liczbę punktów,
oferta najkorzystniejsza.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert.  Punktacja od  0 – 100.
Numer
oferty

Nazwa i adres Wykonawcy Liczba pkt
w kryterium Cena

Liczba pkt
w kryterium Jakość

Suma punktów

3.
Arthrex Polska Sp. z o. o.

ul. Łopuszańska 95
02-457 Warszawa

60 40 100

W Pakiecie I złożono  jedną ofertę.

Pakiet II
Arthrex Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,  ul. Łopuszańska 95, 02-457 Warszawa
o wartości brutto  177 310,08 zł  (słownie:  sto siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziesięć złotych
osiem groszy).

Uzasadnienie  wyboru:  oferta  nie  podlega odrzuceniu,  oferta  otrzymała  najwyższą liczbę punktów,
oferta najkorzystniejsza.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert.  Punktacja od  0 – 100.
Numer
oferty

Nazwa i adres Wykonawcy Liczba pkt w kryterium
Cena

3.
Arthrex Polska Sp. z o. o.

ul. Łopuszańska 95
02-457 Warszawa

100

W Pakiecie II złożono  jedną ofertę.

Pakiet III
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 255
pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019
z późniejszymi zmianami) - nie złożono żadnej oferty.

Pakiet IV
LINVATEC  POLSKA  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością,  ul.  Jutrzenki  118,  02-230
Warszawa o wartości brutto 65 334,60 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści cztery
złotych sześćdziesiąt groszy).

Uzasadnienie  wyboru:  oferta  nie  podlega odrzuceniu,  oferta  otrzymała  najwyższą liczbę punktów,
oferta najkorzystniejsza.



Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert.  Punktacja od  0 – 100.
Numer
oferty

Nazwa i adres Wykonawcy Liczba pkt w kryterium
Cena

2.
LINVATEC POLSKA Sp. z o. o.

ul. Jutrzenki 118
02-230 Warszawa

100

W Pakiecie IV złożono  jedną ofertę.

Pakiet V
Biotech  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością,  ul.  Boya  Żeleńskiego  12,  35-105  Rzeszów
o wartości brutto 28 800,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy osiemset złotych zero groszy).

Uzasadnienie  wyboru:  oferta  nie  podlega odrzuceniu,  oferta  otrzymała  najwyższą liczbę punktów,
oferta najkorzystniejsza.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert.  Punktacja od  0 – 100.
Numer
oferty

Nazwa i adres Wykonawcy Liczba pkt w kryterium
Cena

1.
Biotech Sp. z o. o.

ul. Boya Żeleńskiego 12
35-105 Rzeszów

100

W Pakiecie V złożono  jedną ofertę.

Umowy zostaną zawarte zgodnie z art. 308 ust. 3 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późniejszymi zmianami) w dniu 23.09.2021 r.
w siedzibie Zamawiającego.
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