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Ogłoszenie wyników postępowania 
 

 

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

na wykonywanie testów wewnętrznej kontroli fizycznych parametrów urządzeń radiologicznych i pomocniczych dla potrzeb 

Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, znak SzP.ZP.271.41.21 

 

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

zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty 130.000,00 zł na wykonywanie testów wewnętrznej kontroli 

fizycznych parametrów urządzeń radiologicznych i pomocniczych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda 

Biernackiego w Mielcu informuje, iż: 

 

 
1. w Grupie 1 wybrano ofertę Wykonawcy: 

 
 

Medikol Quality Sp. z o.o. 

ul. Polska 118 

60-401 Poznań 

Wartość brutto oferty: 37.706,88 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 

2 

Medikol Quality Sp. z o.o. 

ul. Polska 118 

60-401 Poznań 

100,00 pkt. 100,00 pkt. 

 

 

 
2. w Grupie 2 wybrano ofertę Wykonawcy: 
 

 

 

Łódzki Ośrodek  

Szkoleniowo-Konsultacyjny „Łoś” Sp. z o.o. 

ul. Lecznicza 6 

93-173 Łódź 

 

 

Wartość brutto oferty: 15.375,00 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 

Łódzki Ośrodek Szkoleniowo-

Konsultacyjny „Łoś” Sp. z o.o. 

ul. Lecznicza 6 

93-173 Łódź 

100,00 pkt. 100,00 pkt. 

4 

Medikol Quality Sp. z o.o. 

ul. Polska 118 

60-401 Poznań 

90,06 pkt. 90,06 pkt. 

 
 

 


