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Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach 
Ul. Szpitalna 54 
16 – 400 Suwałki 

  Suwałki dnia: 2020-07-07 

Wszyscy uczestnicy postępowania  
2/PN/2020 
 

P O W I A D O M I E N I E 

o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Szanowni Państwo, 

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej 
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie 
przetarg nieograniczony na: 

Wykonanie usługi okresowych przeglądów technicznych, bieżących napraw i konserwacji aparatury 
medycznej dopuszczające tą aparaturę do bezpiecznego użytkowania  

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: 

ZTM Innovations Sp. z o.o. 

ul. Fort Wola 22 

01-258 Warszawa 

na: 

Zadanie nr 1: pakiet 1 za cenę 1 107.00 zł 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie 
art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jak również oferta nie podlega 
odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i przedstawia najkorzystniejszy bilans 
kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (cena -60%; rabat na części-20%, 
autoryzacja producenta -20%) 

ZTM Innovations Sp. z o.o. 

ul. Fort Wola 22 

01-258 Warszawa 

na: 

Zadanie nr 2: pakiet 2 za cenę 492.00 zł 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie 
art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jak również oferta nie podlega 
odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i przedstawia najkorzystniejszy bilans 
kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (cena -60%; rabat na części-20%, 
autoryzacja producenta -20%) 
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ZTM Innovations Sp. z o.o. 

ul. Fort Wola 22 

01-258 Warszawa 

na: 

Zadanie nr 3: pakiet 3 za cenę 492.00 zł 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie 
art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jak również oferta nie podlega 
odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i przedstawia najkorzystniejszy bilans 
kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (cena -60%; rabat na części-20%, 
autoryzacja producenta -20%) 

APARMED Zbigniew Urbanowicz 

ul. E. Plater 5/01 

16-400 Suwałki 

na: 

Zadanie nr 4: pakiet 4 za cenę 1 045.50 zł 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie 
art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jak również oferta nie podlega 
odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i przedstawia najkorzystniejszy bilans 
kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (cena -60%; rabat na części-20%, 
autoryzacja producenta -20%) 

APARMED Zbigniew Urbanowicz 

ul. E. Plater 5/01 

16-400 Suwałki 

na: 

Zadanie nr 6: pakiet 6 za cenę 1 045.50 zł 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie 
art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jak również oferta nie podlega 
odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i przedstawia najkorzystniejszy bilans 
kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (cena -60%; rabat na części-20%, 
autoryzacja producenta -20%) 

ZTM Innovations Sp. z o.o. 

ul. Fort Wola 22 

01-258 Warszawa 

na: 

Zadanie nr 9: pakiet 9 za cenę 615.00 zł 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie 
art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jak również oferta nie podlega 
odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i przedstawia najkorzystniejszy bilans 
kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (cena -60%; rabat na części-20%, 
autoryzacja producenta -20%) 

ZTM Innovations Sp. z o.o. 

ul. Fort Wola 22 

01-258 Warszawa 

na: 

Zadanie nr 10: pakiet 10 za cenę 307.50 zł 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie 
art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jak również oferta nie podlega 
odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i przedstawia najkorzystniejszy bilans 
kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (cena -60%; rabat na części-20%, 
autoryzacja producenta -20%) 
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ZTM Innovations Sp. z o.o. 

ul. Fort Wola 22 

01-258 Warszawa 

na: 

Zadanie nr 11: pakiet 11 za cenę 1 168.50 zł 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie 
art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jak również oferta nie podlega 
odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i przedstawia najkorzystniejszy bilans 
kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (cena -60%; rabat na części-20%, 
autoryzacja producenta -20%) 

ZTM Innovations Sp. z o.o. 

ul. Fort Wola 22 

01-258 Warszawa 

na: 

Zadanie nr 12: pakiet 12 za cenę 3 136.50 zł 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie 
art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jak również oferta nie podlega 
odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i przedstawia najkorzystniejszy bilans 
kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (cena -60%; rabat na części-20%, 
autoryzacja producenta -20%) 

APARMED Zbigniew Urbanowicz 

ul. E. Plater 5/01 

16-400 Suwałki 

na: 

Zadanie nr 13: pakiet 13 za cenę 282.90 zł 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie 
art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jak również oferta nie podlega 
odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i przedstawia najkorzystniejszy bilans 
kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (cena -60%; rabat na części-20%, 
autoryzacja producenta -20%) 

 

APARMED Zbigniew Urbanowicz 

ul. E. Plater 5/01 

16-400 Suwałki 

na: 

Zadanie nr 14: pakiet 14 za cenę 3 936.00 zł 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie 
art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jak również oferta nie podlega 
odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i przedstawia najkorzystniejszy bilans 
kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (cena -60%; rabat na części-20%, 
autoryzacja producenta -20%) 

ZTM Innovations Sp. z o.o. 

ul. Fort Wola 22 

01-258 Warszawa 

na: 

Zadanie nr 15: pakiet 15 za cenę 24 108.00 zł 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie 
art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jak również oferta nie podlega 
odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i przedstawia najkorzystniejszy bilans 
kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (cena -60%; rabat na części-20%, 
autoryzacja producenta -20%) 
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APARMED Zbigniew Urbanowicz 

ul. E. Plater 5/01 

16-400 Suwałki 

na: 

Zadanie nr 17: pakiet 17 za cenę 369.00 zł 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie 
art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jak również oferta nie podlega 
odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i przedstawia najkorzystniejszy bilans 
kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (cena -60%; rabat na części-20%, 
autoryzacja producenta -20%) 

APARMED Zbigniew Urbanowicz 

ul. E. Plater 5/01 

16-400 Suwałki 

na: 

Zadanie nr 18: pakiet 18 za cenę 492.00 zł 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie 
art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jak również oferta nie podlega 
odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i przedstawia najkorzystniejszy bilans 
kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (cena -60%; rabat na części-20%, 
autoryzacja producenta -20%) 

APARMED Zbigniew Urbanowicz 

ul. E. Plater 5/01 

16-400 Suwałki 

na: 

Zadanie nr 21: pakiet 21 za cenę 2 312.40 zł 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie 
art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jak również oferta nie podlega 
odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i przedstawia najkorzystniejszy bilans 
kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (cena -60%; rabat na części-20%, 
autoryzacja producenta -20%) 

APARMED Zbigniew Urbanowicz 

ul. E. Plater 5/01 

16-400 Suwałki 

na: 

Zadanie nr 22: pakiet 22 za cenę 2 029.50 zł 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie 
art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jak również oferta nie podlega 
odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i przedstawia najkorzystniejszy bilans 
kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (cena -60%; rabat na części-20%, 
autoryzacja producenta -20%) 

APARMED Zbigniew Urbanowicz 

ul. E. Plater 5/01 

16-400 Suwałki 

na: 

Zadanie nr 23: pakiet 23 za cenę 2 091.00 zł 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie 
art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jak również oferta nie podlega 
odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i przedstawia najkorzystniejszy bilans 
kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (cena -60%; rabat na części-20%, 
autoryzacja producenta -20%) 
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APARMED Zbigniew Urbanowicz 

ul. E. Plater 5/01 

16-400 Suwałki 

na: 

Zadanie nr 24: pakiet 24 za cenę 1 414.50 zł 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie 
art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jak również oferta nie podlega 
odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i przedstawia najkorzystniejszy bilans 
kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (cena -60%; rabat na części-20%, 
autoryzacja producenta -20%) 

APARMED Zbigniew Urbanowicz 

ul. E. Plater 5/01 

16-400 Suwałki 

na: 

Zadanie nr 25: pakiet 25 za cenę 3 394.80 zł 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie 
art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jak również oferta nie podlega 
odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i przedstawia najkorzystniejszy bilans 
kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (cena -60%; rabat na części-20%, 
autoryzacja producenta -20%) 

APARMED Zbigniew Urbanowicz 

ul. E. Plater 5/01 

16-400 Suwałki 

na: 

Zadanie nr 26: pakiet 26 za cenę 651.90 zł 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie 
art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jak również oferta nie podlega 
odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i przedstawia najkorzystniejszy bilans 
kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (cena -60%; rabat na części-20%, 
autoryzacja producenta -20%) 

ZTM Innovations Sp. z o.o. 

ul. Fort Wola 22 

01-258 Warszawa 

na: 

Zadanie nr 27: pakiet 27 za cenę 7 995.00 zł 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie 
art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jak również oferta nie podlega 
odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i przedstawia najkorzystniejszy bilans 
kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (cena -60%; rabat na części-20%, 
autoryzacja producenta -20%) 

Biameditek Sp. z o.o. 

Elewatorska 58 

15-620 Białystok 

na: 

Zadanie nr 28: pakiet 28 za cenę 1 420.00 zł 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie 
art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jak również oferta nie podlega 
odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i przedstawia najkorzystniejszy bilans 
kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (cena -60%; rabat na części-20%, 
autoryzacja producenta -20%) 
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Medtronic poland Sp.z o.o. 

ul. Polna 11 

00-633 Warszawa 

na: 

Zadanie nr 29: pakiet 29 za cenę 15 128.40 zł 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie 
art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jak również oferta nie podlega 
odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i przedstawia najkorzystniejszy bilans 
kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (cena -60%; rabat na części-20%, 
autoryzacja producenta -20%) 

Medtronic Poland Sp.z o.o. 

ul. Polna 11 

00-633 Warszawa 

na: 

Zadanie nr 30: pakiet 30 za cenę 10 086.00 zł 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie 
art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jak również oferta nie podlega 
odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i przedstawia najkorzystniejszy bilans 
kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (cena -60%; rabat na części-20%, 
autoryzacja producenta -20%) 

Medtronic Poland Sp.z o.o. 

ul. Polna 11 

00-633 Warszawa 

na: 

Zadanie nr 31: pakiet 31 za cenę 10 086.00 zł 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie 
art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jak również oferta nie podlega 
odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i przedstawia najkorzystniejszy bilans 
kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (cena -60%; rabat na części-20%, 
autoryzacja producenta -20%) 

APARMED Zbigniew Urbanowicz 

ul. E. Plater 5/01 

16-400 Suwałki 

na: 

Zadanie nr 32a: pakiet 33 za cenę 2 435,40 zł 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie 
art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jak również oferta nie podlega 
odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i przedstawia najkorzystniejszy bilans 
kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (cena -60%; rabat na części-20%, 
autoryzacja producenta -20%) 

APARMED Zbigniew Urbanowicz 

ul. E. Plater 5/01 

16-400 Suwałki 

na: 

Zadanie nr 32a: pakiet 33 za cenę 1 894,20 zł 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie 
art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jak również oferta nie podlega 
odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i przedstawia najkorzystniejszy bilans 
kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (cena -60%; rabat na części-20%, 
autoryzacja producenta -20%) 
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APARMED Zbigniew Urbanowicz 

ul. E. Plater 5/01 

16-400 Suwałki 

na: 

Zadanie nr 33: pakiet 33 za cenę 2 250.90 zł 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie 
art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jak również oferta nie podlega 
odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i przedstawia najkorzystniejszy bilans 
kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (cena -60%; rabat na części-20%, 
autoryzacja producenta -20%) 

APARMED Zbigniew Urbanowicz 

ul. E. Plater 5/01 

16-400 Suwałki 

na: 

Zadanie nr 34: pakiet 34 za cenę 5 608.80 zł 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie 
art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jak również oferta nie podlega 
odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i przedstawia najkorzystniejszy bilans 
kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (cena -60%; rabat na części-20%, 
autoryzacja producenta -20%) 

Bjeska Sp. z o.o. sp.k. 

ul. Strzeszyńska 33 

60-479 Poznań 

na: 

Zadanie nr 35: pakiet 35 za cenę 10 782.24 zł 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie 
art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jak również oferta nie podlega 
odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i przedstawia najkorzystniejszy bilans 
kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (cena -60%; rabat na części-20%, 
autoryzacja producenta -20%) 

APARMED Zbigniew Urbanowicz 

ul. E. Plater 5/01 

16-400 Suwałki 

na: 

Zadanie nr 38: pakiet 38 za cenę 16 728.00 zł 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie 
art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jak również oferta nie podlega 
odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i przedstawia najkorzystniejszy bilans 
kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (cena -60%; rabat na części-20%, 
autoryzacja producenta -20%) 

APARMED Zbigniew Urbanowicz 

ul. E. Plater 5/01 

16-400 Suwałki 

na: 

Zadanie nr 39: pakiet 39 za cenę 4 907.70 zł 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie 
art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jak również oferta nie podlega 
odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i przedstawia najkorzystniejszy bilans 
kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (cena -60%; rabat na części-20%, 
autoryzacja producenta -20%) 
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APARMED Zbigniew Urbanowicz 

ul. E. Plater 5/01 

16-400 Suwałki 

na: 

Zadanie nr 40: pakiet 40 za cenę 1 155.60 zł 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie 
art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jak również oferta nie podlega 
odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i przedstawia najkorzystniejszy bilans 
kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (cena -60%; rabat na części-20%, 
autoryzacja producenta -20%) 

APARMED Zbigniew Urbanowicz 

ul. E. Plater 5/01 

16-400 Suwałki 

na: 

Zadanie nr 41: pakiet 41 za cenę 885.60 zł 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie 
art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jak również oferta nie podlega 
odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i przedstawia najkorzystniejszy bilans 
kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (cena -60%; rabat na części-20%, 
autoryzacja producenta -20%) 

APARMED Zbigniew Urbanowicz 

ul. E. Plater 5/01 

16-400 Suwałki 

na: 

Zadanie nr 42: pakiet 42 za cenę 1 703.55 zł 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie 
art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jak również oferta nie podlega 
odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i przedstawia najkorzystniejszy bilans 
kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (cena -60%; rabat na części-20%, 
autoryzacja producenta -20%) 

APARMED Zbigniew Urbanowicz 

ul. E. Plater 5/01 

16-400 Suwałki 

na: 

Zadanie nr 43: pakiet 43 za cenę 147.60 zł 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie 
art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jak również oferta nie podlega 
odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i przedstawia najkorzystniejszy bilans 
kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (cena -60%; rabat na części-20%, 
autoryzacja producenta -20%) 

APARMED Zbigniew Urbanowicz 

ul. E. Plater 5/01 

16-400 Suwałki 

na: 

Zadanie nr 46: pakiet 46 za cenę 1 808.10 zł 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie 
art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jak również oferta nie podlega 
odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i przedstawia najkorzystniejszy bilans 
kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (cena -60%; rabat na części-20%, 
autoryzacja producenta -20%) 
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APARMED Zbigniew Urbanowicz 

ul. E. Plater 5/01 

16-400 Suwałki 

na: 

Zadanie nr 47: pakiet 47 za cenę 55.35 zł 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie 
art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jak również oferta nie podlega 
odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i przedstawia najkorzystniejszy bilans 
kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (cena -60%; rabat na części-20%, 
autoryzacja producenta -20%) 

APARMED Zbigniew Urbanowicz 

ul. E. Plater 5/01 

16-400 Suwałki 

na: 

Zadanie nr 48: pakiet 48 za cenę 73.80 zł 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie 
art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jak również oferta nie podlega 
odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i przedstawia najkorzystniejszy bilans 
kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (cena -60%; rabat na części-20%, 
autoryzacja producenta -20%) 

APARMED Zbigniew Urbanowicz 

ul. E. Plater 5/01 

16-400 Suwałki 

na: 

Zadanie nr 49: pakiet 49 za cenę 5 166.00 zł 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie 
art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jak również oferta nie podlega 
odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i przedstawia najkorzystniejszy bilans 
kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (cena -60%; rabat na części-20%, 
autoryzacja producenta -20%) 

APARMED Zbigniew Urbanowicz 

ul. E. Plater 5/01 

16-400 Suwałki 

na: 

Zadanie nr 50: pakiet 50 za cenę 553.50 zł 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie 
art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jak również oferta nie podlega 
odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i przedstawia najkorzystniejszy bilans 
kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (cena -60%; rabat na części-20%, 
autoryzacja producenta -20%) 

 
Unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych  

Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie części 5, 7, 8, 16, 19, 32, 36, 37,44 - postępowanie unieważnione zgodnie 
z art. 93 ust. 1 pkt.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku - Zamawiający unieważnia 
postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (…). 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert 

Zadanie częściowe Nazwa i adres wykonawcy Nazwa kryterium - liczba pkt Razem 

1 - pakiet 1 APARMED Zbigniew 
Urbanowicz 
ul. E. Plater 5/01 
16-400 Suwałki 

1 - Cena - 38.57 

2 - rabat na części - 20.00 

3 - doświadczenie - 20.00 
  78,57 

1 - pakiet 1 ZTM Innovations Sp. z o.o. 
ul. Fort Wola 22 

1 - Cena - 60.00 

2 - rabat na części - 10.00 
  80,00 
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01-258 Warszawa 3 - doświadczenie - 10.00 

2 - pakiet 2 APARMED Zbigniew 
Urbanowicz 
ul. E. Plater 5/01 
16-400 Suwałki 

1 - Cena - 28.24 

2 - rabat na części - 20.00 

3 - doświadczenie - 20.00 
  68,24 

2 - pakiet 2 ZTM Innovations Sp. z o.o. 
ul. Fort Wola 22 
01-258 Warszawa 

1 - Cena - 60.00 

2 - rabat na części - 10.00 

3 - doświadczenie - 10.00 

  80,00 

3 - pakiet 3 APARMED Zbigniew 
Urbanowicz 
ul. E. Plater 5/01 
16-400 Suwałki 

1 - Cena - 30.02 

2 - rabat na części - 20.00 

3 - doświadczenie - 20.00 
  70,02 

3 - pakiet 3 ZTM Innovations Sp. z o.o. 
ul. Fort Wola 22 
01-258 Warszawa 

1 - Cena - 60.00 

2 - rabat na części - 10.00 

3 - doświadczenie - 10.00 

  80,00 

3 - pakiet 3 Biameditek Sp. z o.o. 
Elewatorska 58 
15-620 Białystok 

1 - Cena - 9.23 

2 - rabat na części - 20.00 

3 - doświadczenie - 20.00 

  49,23 

4 - pakiet 4 APARMED Zbigniew 
Urbanowicz 
ul. E. Plater 5/01 
16-400 Suwałki 

1 - Cena - 49.41 

2 - rabat na części - 20.00 

3 - doświadczenie - 20.00 
  89,41 

4 - pakiet 4 ZTM Innovations Sp. z o.o. 
ul. Fort Wola 22 
01-258 Warszawa 

1 - Cena - 60.00 

2 - rabat na części - 10.00 

3 - doświadczenie - 10.00 

  80,00 

6 - pakiet 6 APARMED Zbigniew 
Urbanowicz 
ul. E. Plater 5/01 
16-400 Suwałki 

1 - Cena - 60.00 

2 - rabat na części - 20.00 

3 - doświadczenie - 20.00 
  100,00 

6 - pakiet 6 ZTM Innovations Sp. z o.o. 
ul. Fort Wola 22 
01-258 Warszawa 

1 - Cena - 8.36 

2 - rabat na części - 10.00 

3 - doświadczenie - 10.00 

  28,36 

9 - pakiet 9 APARMED Zbigniew 
Urbanowicz 
ul. E. Plater 5/01 
16-400 Suwałki 

1 - Cena - 31.59 

2 - rabat na części - 20.00 

3 - doświadczenie - 20.00 
  71,59 

9 - pakiet 9 ZTM Innovations Sp. z o.o. 
ul. Fort Wola 22 
01-258 Warszawa 

1 - Cena - 60.00 

2 - rabat na części - 10.00 

3 - doświadczenie - 10.00 

  80,00 

10 - pakiet 10 APARMED Zbigniew 
Urbanowicz 
ul. E. Plater 5/01 
16-400 Suwałki 

1 - Cena - 20.00 

2 - rabat na części - 20.00 

3 - doświadczenie - 20.00 
  60,00 

10 - pakiet 10 ZTM Innovations Sp. z o.o. 
ul. Fort Wola 22 
01-258 Warszawa 

1 - Cena - 60.00 

2 - rabat na części - 10.00 

3 - doświadczenie - 10.00 

  80,00 

11 - pakiet 11 APARMED Zbigniew 
Urbanowicz 
ul. E. Plater 5/01 
16-400 Suwałki 

1 - Cena - 32.76 

2 - rabat na części - 20.00 

3 - doświadczenie - 20.00 
  72,76 

11 - pakiet 11 ZTM Innovations Sp. z o.o. 
ul. Fort Wola 22 
01-258 Warszawa 

1 - Cena - 60.00 

2 - rabat na części - 10.00 

3 - doświadczenie - 10.00 

  80,00 

12 - pakiet 12 APARMED Zbigniew 
Urbanowicz 
ul. E. Plater 5/01 
16-400 Suwałki 

1 - Cena - 20.00 

2 - rabat na części - 20.00 

3 - doświadczenie - 20.00 
  60,00 

12 - pakiet 12 ZTM Innovations Sp. z o.o. 
ul. Fort Wola 22 
01-258 Warszawa 

1 - Cena - 60.00 

2 - rabat na części - 10.00   80,00 
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3 - doświadczenie - 10.00 

13 - pakiet 13 APARMED Zbigniew 
Urbanowicz 
ul. E. Plater 5/01 
16-400 Suwałki 

1 - Cena - 60.00 

2 - rabat na części - 20.00 

3 - doświadczenie - 20.00 
  100,00 

14 - pakiet 14 APARMED Zbigniew 
Urbanowicz 
ul. E. Plater 5/01 
16-400 Suwałki 

1 - Cena - 60.00 

2 - rabat na części - 20.00 

3 - doświadczenie - 20.00 
  100,00 

14 - pakiet 14 ZTM Innovations Sp. z o.o. 
ul. Fort Wola 22 
01-258 Warszawa 

1 - Cena - 60.00 

2 - rabat na części - 10.00 

3 - doświadczenie - 10.00 

  80,00 

15 - pakiet 15 APARMED Zbigniew 
Urbanowicz 
ul. E. Plater 5/01 
16-400 Suwałki 

1 - Cena - 39.20 

2 - rabat na części - 20.00 

3 - doświadczenie - 20.00 
  79,20 

15 - pakiet 15 ZTM Innovations Sp. z o.o. 
ul. Fort Wola 22 
01-258 Warszawa 

1 - Cena - 60.00 

2 - rabat na części - 10.00 

3 - doświadczenie - 10.00 

  80,00 

17 - pakiet 17 APARMED Zbigniew 
Urbanowicz 
ul. E. Plater 5/01 
16-400 Suwałki 

1 - Cena - 60.00 

2 - rabat na części - 20.00 

3 - doświadczenie - 20.00 
  100,00 

18 - pakiet 18 APARMED Zbigniew 
Urbanowicz 
ul. E. Plater 5/01 
16-400 Suwałki 

1 - Cena - 60.00 

2 - rabat na części - 20.00 

3 - doświadczenie - 20.00 
  100,00 

21 - pakiet 21 APARMED Zbigniew 
Urbanowicz 
ul. E. Plater 5/01 
16-400 Suwałki 

1 - Cena - 60.00 

2 - rabat na części - 20.00 

3 - doświadczenie - 20.00 
  100,00 

22 - pakiet 22 APARMED Zbigniew 
Urbanowicz 
ul. E. Plater 5/01 
16-400 Suwałki 

1 - Cena - 60.00 

2 - rabat na części - 20.00 

3 - doświadczenie - 20.00 
  100,00 

22 - pakiet 22 Centrum Diagnostyczno - 
Serwisowe ATMOSFERA 
Robert Bagiński 
Kozłowa 30/24 
15-868 Białystok 

1 - Cena - 28.86 

2 - rabat na części - 20.00 

3 - doświadczenie - 15.00   63,86 

23 - pakiet 23 APARMED Zbigniew 
Urbanowicz 
ul. E. Plater 5/01 
16-400 Suwałki 

1 - Cena - 60.00 

2 - rabat na części - 20.00 

3 - doświadczenie - 20.00 
  100,00 

24 - pakiet 24 APARMED Zbigniew 
Urbanowicz 
ul. E. Plater 5/01 
16-400 Suwałki 

1 - Cena - 60.00 

2 - rabat na części - 20.00 

3 - doświadczenie - 20.00 
  100,00 

25 - pakiet 25 APARMED Zbigniew 
Urbanowicz 
ul. E. Plater 5/01 
16-400 Suwałki 

1 - Cena - 60.00 

2 - rabat na części - 20.00 

3 - doświadczenie - 20.00 
  100,00 

26 - pakiet 26 APARMED Zbigniew 
Urbanowicz 
ul. E. Plater 5/01 
16-400 Suwałki 

1 - Cena - 60.00 

2 - rabat na części - 20.00 

3 - doświadczenie - 20.00 
  100,00 

26 - pakiet 26 ZTM Innovations Sp. z o.o. 
ul. Fort Wola 22 
01-258 Warszawa 

1 - Cena - 10.26 

2 - rabat na części - 10.00 

3 - doświadczenie - 10.00 

  30,26 

27 - pakiet 27 APARMED Zbigniew 
Urbanowicz 
ul. E. Plater 5/01 

1 - Cena - 16.12 

2 - rabat na części - 20.00   56,12 
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16-400 Suwałki 3 - doświadczenie - 20.00 

27 - pakiet 27 ZTM Innovations Sp. z o.o. 
ul. Fort Wola 22 
01-258 Warszawa 

1 - Cena - 60.00 

2 - rabat na części - 10.00 

3 - doświadczenie - 10.00 

  80,00 

28 - pakiet 28 Biameditek Sp. z o.o. 
Elewatorska 58 
15-620 Białystok 

1 - Cena - 60.00 

2 - rabat na części - 20.00 

3 - autoryzacja producenta - 20.00 

  100,00 

29 - pakiet 29 Medtronic poland Sp.z o.o. 
ul. Polna 11 
00-633 Warszawa 

1 - Cena - 60.00 

2 - rabat na części - 0.00 

3 - autoryzacja producenta - 20.00 

  80,00 

30 - pakiet 30 Medtronic poland Sp.z o.o. 
ul. Polna 11 
00-633 Warszawa 

1 - Cena - 60.00 

2 - rabat na części - 0.00 

3 - autoryzacja producenta - 20.00 

  80,00 

31 - pakiet 31 Medtronic poland Sp.z o.o. 
ul. Polna 11 
00-633 Warszawa 

1 - Cena - 60.00 

2 - rabat na części - 0.00 

3 - autoryzacja producenta - 20.00 

  80,00 

32a - pakiet 32a APARMED Zbigniew 
Urbanowicz 
ul. E. Plater 5/01 

16-400 Suwałki 

1 - Cena - 60.00 

2 - rabat na części - 20.00 

3 - doświadczenie - 20.00 
100,00 

32a – pakiet 32a ZTM Innovations Sp. z o.o. 
ul. Fort Wola 22 

01-258 Warszawa 

1 - Cena – 9,43 

2 - rabat na części - 10.00 

3 - doświadczenie - 10.00 

29,43 

32b – pakiet 32b APARMED Zbigniew 
Urbanowicz 
ul. E. Plater 5/01 

16-400 Suwałki 

1 - Cena - 60.00 

2 - rabat na części - 20.00 

3 - doświadczenie - 20.00 
100,00 

32b – pakiet 32b ZTM Innovations Sp. z o.o. 
ul. Fort Wola 22 

01-258 Warszawa 

1 - Cena – 9,43 

2 - rabat na części - 10.00 

3 - doświadczenie - 10.00 

29,43 

33 - pakiet 33 APARMED Zbigniew 
Urbanowicz 
ul. E. Plater 5/01 
16-400 Suwałki 

1 - Cena - 60.00 

2 - rabat na części - 20.00 

3 - doświadczenie - 20.00 
  100,00 

33 - pakiet 33 ZTM Innovations Sp. z o.o. 
ul. Fort Wola 22 
01-258 Warszawa 

1 - Cena - 23.87 

2 - rabat na części - 10.00 

3 - doświadczenie - 10.00 

  43,87 

34 - pakiet 34 APARMED Zbigniew 
Urbanowicz 
ul. E. Plater 5/01 
16-400 Suwałki 

1 - Cena - 60.00 

2 - rabat na części - 20.00 

3 - doświadczenie - 20.00 
  100,00 

34 - pakiet 34 ZTM Innovations Sp. z o.o. 
ul. Fort Wola 22 
01-258 Warszawa 

1 - Cena - 27.36 

2 - rabat na części - 10.00 

3 - doświadczenie - 10.00 

  47,36 

35 - pakiet 35 Bjeska Sp. z o.o. sp.k. 
ul. Strzeszyńska 33 
60-479 Poznań 

1 - Cena - 60.00 

2 - rabat na części - 0.00 

3 - autoryzacja producenta - 20.00 

  80,00 

38 - pakiet 38 APARMED Zbigniew 
Urbanowicz 
ul. E. Plater 5/01 
16-400 Suwałki 

1 - Cena - 49.41 

2 - rabat na części - 20.00 

3 - doświadczenie - 20.00 
  89,41 

38 - pakiet 38 ZTM Innovations Sp. z o.o. 
ul. Fort Wola 22 
01-258 Warszawa 

1 - Cena - 60.00 

2 - rabat na części - 10.00 

3 - doświadczenie - 10.00 

  80,00 

39 - pakiet 39 APARMED Zbigniew 
Urbanowicz 
ul. E. Plater 5/01 
16-400 Suwałki 

1 - Cena - 60.00 

2 - rabat na części - 20.00 

3 - doświadczenie - 20.00 
  100,00 
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39 - pakiet 39 ZTM Innovations Sp. z o.o. 
ul. Fort Wola 22 
01-258 Warszawa 

1 - Cena - 16.29 

2 - rabat na części - 10.00 

3 - doświadczenie - 10.00 

  36,29 

40 - pakiet 40 APARMED Zbigniew 
Urbanowicz 
ul. E. Plater 5/01 
16-400 Suwałki 

1 - Cena - 60.00 

2 - rabat na części - 20.00 

3 - doświadczenie - 20.00 
  100,00 

40 - pakiet 40 ZTM Innovations Sp. z o.o. 
ul. Fort Wola 22 
01-258 Warszawa 

1 - Cena - 35.23 

2 - rabat na części - 10.00 

3 - doświadczenie - 10.00 

  55,23 

41 - pakiet 41 APARMED Zbigniew 
Urbanowicz 
ul. E. Plater 5/01 
16-400 Suwałki 

1 - Cena - 60.00 

2 - rabat na części - 20.00 

3 - doświadczenie - 20.00 
  100,00 

42 - pakiet 42 APARMED Zbigniew 
Urbanowicz 
ul. E. Plater 5/01 
16-400 Suwałki 

1 - Cena - 60.00 

2 - rabat na części - 20.00 

3 - doświadczenie - 20.00 
  100,00 

42 - pakiet 42 ZTM Innovations Sp. z o.o. 
ul. Fort Wola 22 
01-258 Warszawa 

1 - Cena - 19.33 

2 - rabat na części - 10.00 

3 - doświadczenie - 10.00 

  39,33 

43 - pakiet 43 APARMED Zbigniew 
Urbanowicz 
ul. E. Plater 5/01 
16-400 Suwałki 

1 - Cena - 60.00 

2 - rabat na części - 20.00 

3 - doświadczenie - 20.00 
  100,00 

45 - pakiet 45 Stamar Zakład odczynników 
do Diagnostyki 
Laboratoryjnej mgr. inż. 
Dorota Szewczyk 
F.Perla 5 
41-300 Dąbrowa Górnicza 

1 - Cena - 0.00 

2 - rabat na części - 0.00 

3 - autoryzacja producenta - 0.00   0,00 

46 - pakiet 46 APARMED Zbigniew 
Urbanowicz 
ul. E. Plater 5/01 
16-400 Suwałki 

1 - Cena - 60.00 

2 - rabat na części - 20.00 

3 - doświadczenie - 20.00 
  100,00 

47 - pakiet 47 APARMED Zbigniew 
Urbanowicz 
ul. E. Plater 5/01 
16-400 Suwałki 

1 - Cena - 60.00 

2 - rabat na części - 20.00 

3 - doświadczenie - 20.00 
  100,00 

48 - pakiet 48 APARMED Zbigniew 
Urbanowicz 
ul. E. Plater 5/01 
16-400 Suwałki 

1 - Cena - 60.00 

2 - rabat na części - 20.00 

3 - doświadczenie - 20.00 
  100,00 

49 - pakiet 49 APARMED Zbigniew 
Urbanowicz 
ul. E. Plater 5/01 
16-400 Suwałki 

1 - Cena - 60.00 

2 - rabat na części - 20.00 

3 - doświadczenie - 20.00 
  100,00 

50 - pakiet 50 APARMED Zbigniew 
Urbanowicz 
ul. E. Plater 5/01 
16-400 Suwałki 

1 - Cena - 60.00 

2 - rabat na części - 20.00 

3 - doświadczenie - 20.00 
  100,00 

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty: 

Lp.: 
Nr oferty, nazwa i adres 

wykonawcy: 
Uzasadnienie odrzucenia oferty: 

1 

1 
Stamar Zakład odczynników do 
Diagnostyki Laboratoryjnej mgr. 
inż. Dorota Szewczyk 
F.Perla 5  
41-300 Dąbrowa Górnicza 

Art. 89. ust.1 pkt 5 
Oferta została odrzucona ponieważ wykonawca został wykluczony. 
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Zamawiający wykluczył z postępowania: 

Lp.: Nazwa i adres wykonawcy: Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy: 

1 

1 
Stamar Zakład odczynników do 
Diagnostyki Laboratoryjnej mgr. inż. 
Dorota Szewczyk 
F.Perla 5  
41-300 Dąbrowa Górnicza 

Art. 24 ust. 1 pkt 12 
Nie spełniono warunku: Zdolność techniczna lub zawodowa 
Uzasadnienie : 
Wykonawca nie wykazał spełnienia warunku udziału w 
postępowaniu. Zamawiający na potwierdzenie spełnienia 
warunku udziału w postepowaniu  dotyczącego zdolności 
technicznej lub zawodowej wymagał przedstawienia przez 
Wykonawcę, iż wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych 
lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co 
najmniej 2 (dwie) usługi przeglądów serwisowych lub naprawy 
sprzętu lub aparatury medycznej o wartości co najmniej 5 000 
PLN brutto każda;  
Wykonawca nie wykazał spełnienia warunku udziału w 
postępowaniu. 

Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie  nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia 
o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa 
powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której 
Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z 
zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, 
określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
 

Z poważaniem 
Irena Mickiewicz 
Dyrektor 
Samodzielnego Publicznego  
Zespołu Opieki Paliatywnej  
im. Jana Pawła II  

                         w Suwałkach 


