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ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 

 

Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu prowadzonym 

w trybie zapytania ofertowego na: „Dostawę wyposażenia na rzecz Szpitala Czerniakowskiego 

sp. z o.o.” (nr sprawy: ZPU 02-2021). 

Zamawiający Szpital Czerniakowski sp. z o.o. zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym 

w trybie zapytania ofertowego wybiera ofertę firmy: 

− w zakresie pakietu nr 6 – AKME sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie (02-826) 

przy ul. Poloneza 89B za kwotę brutto: 13 284,00 zł 

− w zakresie pakietu nr 7 – AKME sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie (02-826) 

przy ul. Poloneza 89B za kwotę brutto: 5 346,00 zł. 

− w zakresie pakietu nr 4 – BIAMEDITEK sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (15-620) 

przy ul. Elewatorskiej 58 za kwotę brutto: 11 929,68 zł 

− w zakresie pakietu nr 8 – BIAMEDITEK sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (15-620) 

przy ul. Elewatorskiej 58 za kwotę brutto: 25 812,00 zł 

Nr 

oferty 

Nr 

pakietu 

Firma (nazwa) lub  

nazwisko 
oraz adres wykonawcy 

Cena całkowita 

brutto 
(w PLN) 

1 

6 AKME sp. z o.o. sp. k.  

ul. Poloneza 89B 

02-826 Warszawa 

13 284,00 

7 5 346,00 

2 4 BIAMEDITEK sp. z o.o. 

ul. Elewatorska 58 

15-620 Białystok 

11 929,68 

3 8 25 812,00 

Uzasadnienie wyboru 

Wybrane oferty spełniają warunki udziału postawione w zapytaniu ofertowym i otrzymały najwyższą, 

maksymalną liczbę punktów (100). 
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Zamawiający informuje, że w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na: „Dostawę 

wyposażenia na rzecz Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o.” z powodu braku złożenia ofert 

zostają unieważnione poniższe Pakiety: 

Pakiet nr 1 –  Stolik typu Mayo do instrumentów chirurgicznych; 

Pakiet nr 2 –  Obuwie operacyjne SO1 LUXOR jasno niebieskie; 

Pakiet nr 3 – Mobilny stojak zabiegowy na odpady medyczne z misą 30 litrów, stal 

nierdzewna kwasoodporna; 

Pakiet nr 5 – Kapnometr EMMA oraz adapter do kapnometru EMMA. 

 

Uzasadnienie faktyczne: 

Do dnia 16.02.2021 r. czyli do upływu wyznaczonego terminu na składanie ofert nie została złożona 

żadna oferta. 

 

ZATWIERDZAM: 

Zarząd 

Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Anna Leszczyńska 

 


