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Nr sprawy SZP-332-50PN-2020        Olsztyn, dnia 28-08-2020 r. 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

dotyczy zadania nr 1  
 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 roku Prawo zamówień publicznych [t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843] (dalej UPZP) informuje, że w postępowaniu 
o zamówienie publiczne pn.: Dostawa wyrobów medycznych z włókniny, maseczek medycznych, rękawic 

diagnostycznych (nr wewn. spr. SZP-332-50PN-2020) w zakresie zadania nr 1  wybrano do realizacji zamówienia 
najkorzystniejszą ofertę złożoną przez nw. wykonawcę: 
 
- Zadanie nr 1 - ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka 

komandytowa, ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze (oferta nr 11) 

 

Uzasadnienie wyboru (zgodnie z art. 91 ust. 1 UPZP):  

- Zadanie nr 1 - najkorzystniejszy bilans punktowy (najwyższa liczba punktów) wg kryteriów oceny ofert (cena 
50%, ocena techniczno-użytkowa 50%). 

Szczegółowy bilans punktowy i klasyfikację ofert zamieszczono w dalszej części zawiadomienia (Najkorzystniejsza 
oferta). 
 
Inne: 

- Wykonawcy wykluczeni z postępowania (w zakresie zadania nr 1 ): 0 

- Oferty odrzucone (w zakresie zadania nr 1 ): 0 

 

W sprawie zawarcia umowy – dotyczy Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą – należy 

skontaktować się z Piotrem Wichowskim, nr tel. 089 539 34 72 lub 602 816 546. 

 

Pouczenie: Od niniejszej decyzji Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w 
Dziale VI - Środki ochrony prawnej – ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w rozdziale XVII specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 
 

Najkorzystniejsza oferta - dotyczy zadania nr 1 

 
Ocena ofert (podać łączną punktację przyznaną ofertom wraz z podaniem nazwy (firmy) albo imienia i nazwiska 
wykonawcy) 
 
Zadanie nr 1 

Nr 
oferty 

Nazwa i adres firmy 

Liczba uzyskanych 
punktów w 

kryterium Cena 
waga kryterium 

50% 

Liczba uzyskanych 
punktów w kryterium 
Ocena techniczno-

użytkowa 
waga kryterium 50% 

Łączna 
liczba 

punktów 
Lokata 

11 

ZARYS International Group spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością 

spółka komandytowa, ul. Pod 

Borem 18, 41-808 Zabrze 

50,00 50 100 1 
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Jako najkorzystniejszą(-sze) wybrano: 
(podać nazwę (firmę) albo imię i nazwisko wykonawcy oraz siedzibę lub miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest 
miejscem wykonywania działalności wykonawcy, cenę lub koszt a w przypadku dopuszczenia możliwości składania 
ofert częściowych podać informację odrębnie dla każdej części zamówienia) 
 

Nr 
oferty 

Nazwa i adres firmy Nr zadania Cena brutto zł 

11 
ZARYS International Group spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Pod Borem 18, 41-

808 Zabrze 

1 119 779,61 

 
 
 
 
 
 
 
 ........................................................ 
 Piotr Wichowski 
 Kierownik Sekcji zamówień publicznych WSSD 
 
Otrzymują: 
- Uczestnicy przedmiotowego postępowania  
- a/a. 
Publikacja na stronie www.wssd.olsztyn.pl 


