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  AE/ZP-27-32/18                                                                                  Tarnów, 2018-06-01 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -  sprawa AE/ZP-27-32/18 

                            

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa) Zamawiający - 

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie, ul. Szpitalna 13, 33-100 Tarnów zawiadamia,  

iż w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego o 

wartości poniżej 221.000 EURO na dostawę opakowań na posiłki (naczyń jednorazowych), opakowań 

do kontaktu z żywnością oraz woreczków na próbki żywnościowe wybrana została oferta Firmy: 

 

1/  HENRY KRUSE Sp. z o.o., ul. Kolejowa 3, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce woj. 

dolnośląskie  .,mw:  

Pakiecie Nr  1 

Cena wybranej oferty: 222.662,09 zł (słownie: dwieście dwadzieścia dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt 

dwa złote 09/100),  w tym cena netto: 181.026,08 zł (słownie: sto osiemdziesiąt jeden tysięcy 

dwadzieścia sześć złotych 08/100). 

Pakiecie Nr 2 
Cena wybranej oferty: 2.760,02 zł (słownie: dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt złotych 02/100),  w tym 

cena netto: 2.243,92 zł (słownie: dwa tysiące dwieście czterdzieści trzy złote 92/100). 

Pakiecie Nr 3 

Cena wybranej oferty: 6.995,63 zł (słownie: sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 

63/100),  w tym cena netto: 5.687,50 zł (słownie: pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem złotych 

50/100). 

 
Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów na podstawie kryteriów oceny ofert  określonych w 

SIWZ - obliczonych jako suma punktów przyznanych ofercie przez poszczególnych członków komisji za 

wymienione w SIWZ kryteria, z uwzględnieniem ich wagi. 

 

W wyżej wymienionym postępowaniu złożone zostały oferty Wykonawców, których nazwy albo imiona i 

nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy przedstawiono  w poniższej tabeli: 

Nr 

oferty 

Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i 

adresy Wykonawców 

Pakiety, w których 

Wykonawca złożył 

ofertę 

I 
PACKMAN Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 4, 05-119 Łajski,  

woj. mazowieckie Pakiet Nr 1 

II 
HENRY KRUSE Sp. z o.o., ul. Kolejowa 3, Bielany Wrocławskie, 

55-040 Kobierzyce, woj. dolnośląskie   Pakiet Nr 1,2,3 

 

Punktację przyznaną ofercie przez członków komisji przetargowej w każdym kryterium oceny ofert i łączną 

punktację przedstawiono poniżej: 
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Pakiet Nr 1     

Numer oferty Liczba punktów w 

kryterium cena brutto 

Liczba punktów w kryterium 

termin realizacji reklamacji 

Razem 

Oferta Nr II 588,00 12,00 600,00 

 

Pakiet Nr 2    

Numer oferty Liczba punktów w 

kryterium cena brutto 

Liczba punktów w kryterium 

termin realizacji reklamacji 

Razem 

Oferta Nr II 588,00 12,00 600,00 

 

Pakiet Nr 3    

Numer oferty Liczba punktów w 

kryterium cena brutto 

Liczba punktów w kryterium 

termin realizacji reklamacji 

Razem 

Oferta Nr II 588,00 12,00 600,00 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Strona internetowa Zamawiającego   

2. a/a  


