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Zielona Góra, dnia 04/10/2021 r. 

 

Zamawiający: 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji   

w Zielonej Górze 
  

 

INFORMACJA  

O WYBORZE OFERTY NA 1 i 2 CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA  

ORAZ O UNIEWAŻNIENIU 3 CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA 

 

 

Dotyczy: „Dostawa urządzeń medycznych dla SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze”- nr 

postępowania: ZP/4/2021. 

 

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 oraz art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm. – dalej: ustawa PZP), Zamawiający informuje, że 

dokonał następujących czynności w postępowaniu. 

1 część zamówienia  – kriokomora 

Nr 

oferty 
Nazwa ( firma), siedziba Wykonawców 

 

Kryterium 

Cena brutto (C) 

Waga 60 % 

 

 

Kryterium 

Gwarancja i 

rękojmia  „G” 

Waga 40 % 

Łączna ilość 

punktów 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty: 

2 

Metrum Cryoflex Sp. z o.o. Sp. k. 

ul. Zielna 29, 05-082  Blizne Łaszczyńskiego 

 

 

60,00 pkt 

 

 

0 pkt 60,00 pkt 

Wykonawca, którego ofertę wybrano: 

2 

Metrum Cryoflex Sp. z o.o. Sp. k. 

ul. Zielna 29, 05-082  Blizne Łaszczyńskiego 

 

60,00 pkt 
 

0 pkt 60,00 pkt 

Uzasadnienie: Zamawiający na podstawie art. 239 ustawy PZP wybrał ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę 

– Metrum Cryoflex Sp. z o.o. Sp. k. Zgodnie z wynikami oceny ofert przeprowadzonej na 

podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ, w/w oferta uzyskała 60,00 punktów 

na 100 możliwych i jest najkorzystniejszą. Najkorzystniejsza oferta to oferta przedstawiająca 

najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny. 

2 część zamówienia – aparat do badań olśnienia 

Nr 

oferty 
Nazwa ( firma), siedziba Wykonawców 

 

Kryterium 

Cena brutto (C) 

Waga 60 % 

 

 

Kryterium 

Gwarancja i 

rękojmia  „G” 

Waga 40 % 

Łączna ilość 

punktów 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty: 

1 

Optotech Sp. z o.o. Sp. k.  

ul. Wimmera 67 E , 32-005 Niepołomice 

 

 

60,00 pkt 

 

 

20,00 pkt 80,00 pkt 

Wykonawca, którego ofertę wybrano: 

1 

Optotech Sp. z o.o. Sp. k.  

ul. Wimmera 67 E , 32-005 Niepołomice 

 

 

  60,00 pkt 

 

 

20,00 pkt 80,00 pkt 
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Uzasadnienie: Zamawiający na podstawie art. 239 ustawy PZP wybrał ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę 

Optotech Sp. z o.o. Sp. k. Zgodnie z wynikami oceny ofert przeprowadzonej na podstawie 

kryteriów oceny ofert określonych w SWZ, w/w oferta uzyskała 80,00 punktów na 100 

możliwych i jest najkorzystniejszą. Najkorzystniejsza oferta to oferta przedstawiająca 

najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny. 

3 część zamówienia – fotel podologiczny 

Uzasadnienie prawne 

Zgodnie z art. 255 pkt 1) ustawy PZP Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli 

nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty. 

  

Uzasadnienie faktyczne 

Unieważnienie postępowania w zakresie 3 części zamówienia z uwagi na fakt, że w wyznaczonym terminie 

tj. do dnia 15.09.2021 r. do godz. 10.00 nie złożono żadnej oferty. 

 


