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Katowice, dnia 15.07.2021 roku 

Zamawiający: 

Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o. o  

ul. Ks. Leopolda Markiefki 87  

40-211 Katowice  

 

 

Informacja o wyborze wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem 

jest „Dostawa i instalacja sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala Zakonu Bonifratrów w 

Katowicach Sp. z o.o.”  

 

 

Numer sprawy: TG/261/01/2021 

 

 

Realizacja postępowania zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020 dostawców dla zamówień objętych projektem pt. „Poprawa wskaźnika 

zdrowych urodzeń oraz ograniczenie negatywnych skutków wielochorobowości wieku dojrzałego i 

starszego poprzez unowocześnienie zaplecza diagnostyczno-leczniczego w Szpitalu Zakonu 

Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju 

Regionalnego) dla Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o. o., ul. Ks. L. Markiefki 87, 40-211 

Katowice. 

 

 

1. Informacja o złożonych ofertach 

W wyniku zapytania dla Pakietu 1 wpłynęła 2 oferta.  
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2. Zestawienie ofert  

LP. Nazwa oferenta 
Numer 

pakietu- nazwa 
sprzętu 

Data wpływu 
oferty 

Kryterium 
oceny ofert 

CENA 

Punktacja za 
kryterium CENA 

Kryterium oceny 
ofert 

GWARANCJA 

Punktacja za 
kryterium 

GWARANCJA 

Liczba 
punktów jakie 

otrzymała  
oferta 

1. 

BAJMED Sp. zo.o 
Sp.k,             ul. 

Brzoskwiniowa 3/9  
62-051 Wiry 

Pakiet nr 1-
Monitor 

medyczny 

14-07-2021r. 
godz. 8:54 

17 496,00 zł 41 pkt 48 mc-e 40 pkt 81 pkt 

2. 

VARIMED Sp. zo.o ul. 
Tadeusza Kościuszki 

115/4U 50-442 
Wrocław 

Pakiet nr 1-
Monitor 

medyczny 

15-07-2021r. 
godz. 8:20 

11 880,00 zł 60 pkt 24 mc-e 20 pkt 80 pkt 
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3. Wybór oferty najkorzystniejszej  

W wyniku przeprowadzonej procedury za najkorzystniejszą pod względem określonych w zapytaniu 
kryteriów w ramach pakietu nr 1.- nie dokonano wyboru Wykonawcy z przedstawionych ofert w 
ramach pakietu nr 1. 
 
 

4. Uwagi 

Zamawiający unieważnił ww. postępowanie w zakresie pakietu nr 1 ponieważ cena 
najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia w wyżej wymienionym pakiecie. 
Na podstawie art.93 ust.5 Zamawiający na Wniosek  Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie 
zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania , które obejmuje ten sam przedmiot 
zamówienia. 
 

 

 


