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Ogłoszenie wyników postępowania 
 

 

 
Dotyczy: zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty 130.000,00 zł na sprzedaż 

i dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, znak 

SzP.ZP.271.24 .21 

 

 Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu odnośnie zapytania ofertowego dotyczącego 

zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty 130.000,00 zł na sprzedaż i dostawę drobnego sprzętu 

laboratoryjnego dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu informuje, iż: 

 
1. w Grupie 1 wybrano ofertę Wykonawcy: 

 

Medlab-Products Sp. z o.o. 

ul. Gałczyńskiego 8 

05-090 Raszyn 

Wartość brutto oferty: 32.290,44 zł 
 

Uzasadnienie wyboru oferty: 

złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego i jest 

najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu w Grupie 1. 
 

 

Nazwy albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawców, którzy złożyli oferty a także 

punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: 
 

Numer 

oferty 

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców którzy 

złożyli oferty 

Liczba pkt w kryterium  

„najniższa cena” 
Łączna punktacja 

1 

Profilab s.c. Włodzimierz Stachura, Jerzy 

Holli, Anna Wiącek-Żychliska 

ul. Emaliowa 28 

02-295 Warszawa 

91,92 pkt. 91,92 pkt. 

4 

Medlab-Products Sp. z o.o. 

ul. Gałczyńskiego 8 

05-090 Raszyn 

100,00 pkt. 100,00 pkt. 

 

 
2. w Grupie 2 wybrano ofertę Wykonawcy: 
 

 

Medlab-Products Sp. z o.o. 

ul. Gałczyńskiego 8 

05-090 Raszyn 

 
 

Wartość brutto oferty: 1.886,10 zł 
 

Uzasadnienie wyboru oferty: 

złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego i jest 

najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu w Grupie 2. 
 

Nazwy albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawców, którzy złożyli oferty a także 

punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: 
 



Numer 

oferty 

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców którzy 

złożyli oferty 

Liczba pkt w kryterium  

„najniższa cena” 
Łączna punktacja 

2 

ELEKTRO MED  Grzegorz Pałkowski 

ul. Zabierzowska 11 

32-005 Niepołomice 

53,78 pkt. 53,78 pkt. 

4 

Medlab-Products Sp. z o.o. 

ul. Gałczyńskiego 8 

05-090 Raszyn 

100,00 pkt. 100,00 pkt. 

 
 

3. w Grupie 3 wybrano ofertę Wykonawcy: 
 

 

Medlab-Products Sp. z o.o. 

ul. Gałczyńskiego 8 

05-090 Raszyn 

 

 

Wartość brutto oferty: 5.044,20 zł 
 

Uzasadnienie wyboru oferty: 

złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego i jest 

najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu w Grupie 3. 
 

Nazwy albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawców, którzy złożyli oferty a także 

punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: 
 

Numer 

oferty 

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców którzy 

złożyli oferty 

Liczba pkt w kryterium  

„najniższa cena” 
Łączna punktacja 

4 

Medlab-Products Sp. z o.o. 

ul. Gałczyńskiego 8 

05-090 Raszyn 

100,00 pkt. 100,00 pkt. 

 

4. w Grupie 4 wybrano ofertę Wykonawcy: 
 

 

Medlab-Products Sp. z o.o. 

ul. Gałczyńskiego 8 

05-090 Raszyn 

 

 

Wartość brutto oferty: 4.762,80 zł 
 

Uzasadnienie wyboru oferty: 

złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego i jest 

najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu w Grupie 4. 
 

Nazwy albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawców, którzy złożyli oferty a także 

punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: 
 

Numer 

oferty 

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców którzy 

złożyli oferty 

Liczba pkt w kryterium  

„najniższa cena” 
Łączna punktacja 

1 

Profilab s.c. Włodzimierz Stachura, Jerzy 

Holli, Anna Wiącek-Żychliska 

ul. Emaliowa 28 

02-295 Warszawa 

99,32 pkt. 99,32 pkt. 

4 

Medlab-Products Sp. z o.o. 

ul. Gałczyńskiego 8 

05-090 Raszyn 

100,00 pkt. 100,00 pkt. 

5 

BioMaxima S.A. 

ul. Vetterów 5 

20-277 Lublin 

76,43 pkt. 76,43 pkt. 

 

5. w Grupie 5 wybrano ofertę Wykonawcy: 
 

 

SARSTEDT Spółka z o.o. 

ul. Warszawska 25 

05-082 Blizne Łaszczyńskiego 

 

Wartość brutto oferty: 4.147,20 zł 
 

Uzasadnienie wyboru oferty: 

złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego i jest 

najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu w Grupie 5. 
 



Nazwy albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawców, którzy złożyli oferty a także 

punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: 
 

Numer 

oferty 

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców którzy 

złożyli oferty 

Liczba pkt w kryterium  

„najniższa cena” 
Łączna punktacja 

1 

Profilab s.c. Włodzimierz Stachura, Jerzy 

Holli, Anna Wiącek-Żychliska 

ul. Emaliowa 28 

02-295 Warszawa 

75,00 pkt. 75,00 pkt. 

3 

SARSTEDT Spółka z o.o. 

ul. Warszawska 25 

05-082 Blizne Łaszczyńskiego 

100,00 pkt. 100,00 pkt. 

4 

Medlab-Products Sp. z o.o. 

ul. Gałczyńskiego 8 

05-090 Raszyn 

44,36 pkt. 44,36 pkt. 

 

 

 


