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Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach 

Ul. Szpitalna 54 
16 – 400 Suwałki 
 
 

WYKONAWCY 

ubiegający się o zamówienie w postępowaniu 

1/PN/2022 

 

ZAWIADOMIENIE 

o wyborze najkorzystniejszej oferty część 2 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Dostawa 

sprzętu jednorazowego użytku, materiałów opatrunkowych, preparatów dezynfekcyjnych na potrzeby 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach” – znak sprawy 

1/PN/2022. 

 

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach, działając na podstawie art. 253 

ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, 

że w toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta: 

RESPIREA Tomasz Żądło 

Ul. Fordońska 431/U2 
85-790 Bydgoszcz 

na: 

Zadanie nr 15: pakiet 15 za cenę brutto 57 690.00 zł. 

Uzasadnienie wyboru: 

Wybrana oferta nie podlega wykluczeniu oraz spełnia wszystkie warunki określone w SWZ i zgodnie z określonymi w niej kryteriami 
jest ofertą najkorzystniejszą 

Punktacja przyznana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert wraz z łączną liczbą punktów: 

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

15 - pakiet 15 RESPIREA TOMASZ ŻĄDŁO 

Wyzwolenia 84 

85-790 Bydgoszcz 

1 - Cena - 60.00 

2 - termin dostawy - 20.00 

3 - termin rozpatrzenia reklamacji - 
20.00 

100,00 

 
Informacja o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone: 

Nr 
oferty 

Nazwa i adres wykonawcy Uzasadnienie odrzucenia oferty 

   

Informacja o terminie zawarcia umowy: 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 264 ust. 1 ustawy Pzp, zostanie zawarta, z uwzględnieniem art. 577 ustawy 

Pzp, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą 

okoliczności wymienione w art. 264 ust. 2 ustawy Pzp. 

 

Z poważaniem 

Irena Mickiewicz 

Dyrektor 

Samodzielnego Publicznego  

Zespołu Opieki Paliatywnej  

im. Jana Pawła II  

w Suwałkach 


