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Wszyscy uczestnicy postępowania 
 

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

sprzedaż i dostawę centrali monitorującej z 4 kardiomonitorami oraz łóżek elektrycznych do  Szpitala Specjalistycznego im. 

Edmunda Biernackiego w Mielcu, znak SzP.ZP.271.2.21  

 

 

 Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, odnośnie zamówienia publicznego o wartości 

nieprzekraczającej kwoty 130.000,00 złotych na sprzedaż i dostawę centrali monitorującej z 4 kardiomonitorami oraz łóżek 

elektrycznych do Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, informuje, iż: 

 
1. W Grupie 1 wybrano ofertę Wykonawcy: 
 

BIAMEDITEK Sp. z o.o. 

Ul. Elewatorska 58 

15-620 Białystok 

Wartość brutto oferty: 57.585,60 zł 
 

Uzasadnienie wyboru oferty: 

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

najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu 
 

Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności 

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 

 

Liczba pkt. w kryterium 

okres gwarancji 
Łączna punktacja 

3 
BIAMEDITEK Sp. Z o.o. 

Ul. Elewatorska 58 

15-620 Białystok 

90,00 pkt. 

 

10,00 pkt. 100,00 pkt. 

 

 

2. W Grupie 2 wybrano ofertę Wykonawcy: 
 

KONKRET Sp. z o.o., Sp.k. 

Ul. Dworcowa 15A 

86-200 Chełmno 

Wartość brutto oferty: 72.922,68 zł 
 

Uzasadnienie wyboru oferty: 

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

najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu 
 

Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności 

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 

 

Liczba pkt. w kryterium 

okres gwarancji 
Łączna punktacja 

1 
KONKRET Sp. z o.o., Sp.k. 

Ul. Dworcowa 15A 

86-200 Chełmno 

90,00 pkt. 

 

10,00 pkt. 100,00 pkt. 

2 
RONOMED Sp. z o.o. Sp.k. 

Ul. Przyjaźni 52/1U 

53-030 Wrocław 

OFERTA ODRZUCONA 

 

 


