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OGŁOSZENIE WYNIKÓW  PRZETARGU  

 
 
dot.  post ępowania przetargowego w trybie przetargu nieogranic zonego  o warto ści nie 

przekraczaj ącej kwoty okre ślonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11  
ust. 8 ustawy Pzp na dzier Ŝawę koncentratorów tlenu do domowego leczenia tlenem p rzy 
SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Cz ęstochowie, ogłoszonego  
w Biuletynie Zamówie ń Publicznych z dnia 09.11.2011 r.  pod numerem: 309 151 -2011 
 
Informujemy, Ŝe w wyniku przeprowadzonej oceny ofert na dzierŜawę koncentratorów  tlenu do 

domowego leczenia tlenem przy SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym z siedzibą  
w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15 wybrano najkorzystniejszą ofertę którą przedstawiła firma: 
 

Aero – Medika Sp. z o.o 
ul. Kopernika 36/40 
00-924 Warszawa 

 
Wartość dzierŜawy koncentratorów tlenu przez okres 12-m-cy: 

netto  - 31.590,00 PLN  
brutto - 34.117,20 PLN 

Ilość punktów przyznana ofercie – 100 
 
W/w postępowaniu przetargowym brała teŜ udział firma która złoŜyła następującą ofertę: 
Linde Gaz Polska Sp. z o.o   Al. Jana Pawła II nr 41 a, 31 – 864 Kraków 
 

Wartość dzierŜawy koncentratorów tlenu przez okres 12-m-cy: 
netto  - 35.100,00 PLN  
brutto - 43.173,00 PLN 

Ilość punktów przyznana ofercie – 79,02 
 
Uzasadnienie wyboru ofert:  
Oferta spełniająca wymogi istotnych warunków zamówienia z najniŜszą ceną przy jedynym kryterium 
wyboru ofert (cena 100 %) 
 
Podstawa prawna dokonanego wyboru:  
Art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 
 
Podstawa prawna powiadomienia:  
Art. 92 ustawy z dnia 20 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych 
 
W prowadzonym postępowaniu wykluczono jednego Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 Pzp: 
Firmę  REHA FUND  ul. Staniewicka 14, 03 – 310 Warszawa  ze względu na brak  dokumentów 
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu  oraz odrzucono ofertę tego Wykonawcy 
na podstawie  art. 24 ust 2 pkt.4 oraz art. 89 ust 1 pkt. 5 Pzp. 
 

Z wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zostanie podpisana umowa  
w terminie określonym w art. 94 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych 
 

Podpisał; 
Z upowaŜnienia Dyrektora 

Z-ca Dyrektora 
        ds. Eksploatacyjno – Technicznych 

        Piotr   Kaczmarczyk 


