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dot. postępowania na zakup specjalistycznej aparatury i wyposażenia medycznego – 6 pakietów 

(nr sprawy: DZP.262.04.2019) 

 

Wybór oferty najkorzystniejszej 

 

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego informuje, że 
postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zakup specjalistycznej aparatury  
i wyposażenia medycznego – 6 pakietów zostało rozstrzygnięte w zakresie części (pakietów) 3, 4 i 6.  

W zakresie części 3 jako najkorzystniejszą Zamawiający wybrał ofertę, którą złożył 
Wykonawca Olympus Polska Sp. z o.o. ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa.  

Wybrana oferta jest zgodna z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
- (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, oraz z treścią SIWZ w przedmiotowym 
postępowaniu i uzyskała w części 3 - 100 pkt. 

W zakresie części 4 jako najkorzystniejszą Zamawiający wybrał ofertę, którą złożył 
Wykonawca Biameditek Sp. z o.o. ul. Elewatorska 58, 15-620 Białystok. 

Wybrana oferta jest zgodna z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
- (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, oraz z treścią SIWZ w przedmiotowym 
postępowaniu i uzyskała w części 4 - 100 pkt. 

W zakresie części 6 jako najkorzystniejszą Zamawiający wybrał ofertę, którą złożył 
Wykonawca Biameditek Sp. z o.o. ul. Elewatorska 58, 15-620 Białystok. 

Wybrana oferta jest zgodna z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
- (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, oraz z treścią SIWZ w przedmiotowym 
postępowaniu i uzyskała w części 6 - 100 pkt. 
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Zgodnie z art. 92 ust. 2, Zamawiający informuje o dokonaniu wyboru oferty 
najkorzystniejszej zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy.  

 
Oferty otrzymały następującą liczbę punktów: 

 

Część 3 

Nr 
oferty 

Nazwa oraz adres Wykonawcy 

Liczba punktów 
w kryterium 
„oferowana 

cena (wartość 
brutto)-60 pkt.” 

Liczba 
punktów w 
kryterium 

„ocena 
techniczna - 40 

pkt.” 

Łączna liczba 
punktów 

1 
Olympus Polska Sp. z o.o.,            
ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa 

60 40 100 

 
 
Część 4 

Nr 
oferty 

Nazwa oraz adres Wykonawcy 

Liczba punktów 
w kryterium 
„oferowana 

cena (wartość 
brutto)-60 pkt.” 

Liczba 
punktów w 
kryterium 

„ocena 
techniczna - 40 

pkt.” 

Łączna liczba 
punktów 

4 
Biameditek Sp. z o.o.,                    
ul. Elewatorska 58, 15-620 
Białystok 

60 40 100 

 
 
Część 6 

Nr 
oferty 

Nazwa oraz adres Wykonawcy 

Liczba punktów 
w kryterium 
„oferowana 

cena (wartość 
brutto)-60 pkt.” 

Liczba 
punktów w 
kryterium 

„ocena 
techniczna - 40 

pkt.” 

Łączna liczba 
punktów 

4 
Biameditek Sp. z o.o.,                    
ul. Elewatorska 58, 15-620 
Białystok 

60 40 100 

 

 

 

 


