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Warszawa, dnia 22/12/2020 r. 
DZP.26.57.04.2020 
 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA  
 
Działając zgodnie z art. 92 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) informuję o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Dostawę endoprotez stawu ramiennego, 
łokciowego, skokowego, biomateriałów oraz akcesoriów na rzecz Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o.” 
(sprawa 57/2020) 
 
Do dnia 30.11.2020 roku  do godz. 10.00 została złożona poniższa oferta: 

Nr 
oferty 

Firma (nazwa) lub 
nazwisko oraz 

adres wykonawcy 

Oferowana Cena 
całkowita brutto 

(w PLN) 

Kryterium 
nr 1: 
Cena 

całkowita 
brutto 

Ranga 60 % 
[pkt] 

Kryterium 
Nr 2: 

Termin 
realizacji 
dostawy 

Ranga 20 % 
[pkt] 

Kryterium 
Nr 3: 

Oferowany 
okres 

gwarancji 
Ranga 20 % 

[pkt] 

Łączna liczba 
punktów 

uzyskanych 
za wszystkie 

kryteria oceny 
ofert: 

1 

Zimmer Biomet Polska 
sp. z o.o.  

Ul. Płowiecka 75 
04-501 Warszawa  

121 161,96 zł 60,00 20,00 20,00 100,00 

 
Po terminie składania ofert, nie wpłynęła żadna oferta.  
 
● Za najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 firmy Zimmer Biomet Polska sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie 
(04-501) przy ul. Płowieckiej 75  za kwotę brutto: 121 161,96 zł 
 
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca nie podlega wykluczeniu, oferta nie podlega odrzuceniu oraz spełnia 
postawione przez Zamawiającego wymagania określone w ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 
r., poz. 1843) oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Po spełnieniu postawionych przez 
Zamawiającego wymagań, oferta została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium wyboru 
oferty: Oferowana cena całkowita brutto (60%), Termin realizacji dostawy częściowej (20%) , Oferowany 
okres gwarancji (20%). Oferta ww. firmy przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i kryteriów.  
 
            
 

            Zatwierdził  
                                                                                                                    Zarząd   

     Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


