
 

MEGREZ Sp. z o.o.  

Ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy, Tel. +48 32 32 55 171, fax. +48 32 32 55 284, e-mail: sekretariat@szpitalmegrez.pl, NIP 634 267 03 10, 

REGON 240872286, KRS 0000302837 MEGREZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców 

w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy 

w wysokości 93 307 650,00 ZŁ 

 

 
 

OGŁOSZENIE 
MEGREZ Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach 

 ul. Edukacji 102  
tel./fax: (32) 325-51-25 
www.szpitalmegrez.pl 

 
informuje, iż w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego, mebli i 
wyposażenia medycznego na potrzeby walki z koronowirusem „razem powstrzymamy 
koronowirusa” nr wniosku WND-RPSL.10.01.00-24-030G/20 złożony w ramach naboru NR 
RPSL.10.01.00-IZ.01-24-395/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: X. 
rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna  dla działania: 10.1. infrastruktura ochrony 
zdrowia nr sprawy: 18/20/ZP/PN w zakresie pakietów nr 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,8 ,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20 
 
wybrano następujące oferty: 

OFERTA nr 15 
eMtiM Marek Mazurkiewicz 
ul. Andrzeja Struga 85/5, 
 41-800 Zabrze 
Wybrana w pakiecie nr 4 
Trzy  oferty złożone w tym postępowaniu w tym jedna oferta odrzucona. 
Uzasadnienie wyboru: 
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a oferta została wybrana zgodnie z kryterium 
określonym w SIWZ. Oferta uzyskała w kryterium „cena” – 100,00 pkt.  
 
OFERTA nr 8 
Stiegelmeyer  Sp. z o.o. 
Grubno 63 
86-212 Stolno 
Wybrana w pakiecie nr 7 
Jedyna oferta  złożona w tym postępowaniu. 
Uzasadnienie wyboru: 
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a oferta została wybrana zgodnie z kryterium 
określonym w SIWZ. Oferta uzyskała w kryterium „cena” – 100,00 pkt.  
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OFERTA nr 14 
PPH Real Adam Jacek Zbroński  
ul. Kasztanowa 27,  
10-156 Olsztyn  
Wybrana w pakiecie nr 8 
Dwie oferty złożone w tym postępowaniu. 
Uzasadnienie wyboru: 
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a oferta została wybrana zgodnie z kryterium 
określonym w SIWZ. Oferta uzyskała w kryterium „cena” – 100,00 pkt.  
 
OFERTA nr 18 
Zakład Techniki Medycznej "TECH-MED" Sp. z o.o. 
UL. E. Petersona 6a, 
85-862 Bydgoszcz 
Wybrana w pakiecie nr 9 
Jedyna oferta złożona w tym postępowaniu. 
Uzasadnienie wyboru: 
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a oferta została wybrana zgodnie z kryterium 
określonym w SIWZ. Oferta uzyskała w kryterium „cena” – 100,00 pkt.  
 
OFERTA nr 2 
PHU. ProMedical 
 Sopotnia Mała 59  
34-340 Jeleśnia 
Wybrana w pakiecie nr 11 
Jedyna oferta złożona w tym postępowaniu. 
Uzasadnienie wyboru: 
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a oferta została wybrana zgodnie z kryterium 
określonym w SIWZ. Oferta uzyskała w kryterium „cena” – 100,00 pkt.  
 
OFERTA nr 3 
Advance Europe  Sp. z o.o. 
ul. Skrzetuskiego 30, 
 02-726 Warszawa 
Wybrana w pakiecie nr 12 
Jedyna oferta złożona w tym postępowaniu. 
Uzasadnienie wyboru: 
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a oferta została wybrana zgodnie z kryterium 
określonym w SIWZ. Oferta uzyskała w kryterium „cena” – 100,00 pkt.  
 
OFERTA nr 11 
Hammerlit Polska  Sp. z o.o. 
 Pokrzywno 3A,  
61-315 Poznań 
Wybrana w pakiecie nr 14 
Jedyna oferta złożona w tym postępowaniu. 
Uzasadnienie wyboru: 
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a oferta została wybrana zgodnie z kryterium 
określonym w SIWZ. Oferta uzyskała w kryterium „cena” – 100,00 pkt.  
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OFERTA nr 6 
MEDIM Sp. z o.o. 
ul. Puławska 45B 
05-500 Piaseczno 
Wybrana w pakiecie nr 15 
Jedyna oferta złożona w tym postępowaniu. 
Uzasadnienie wyboru: 
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a oferta została wybrana zgodnie z kryterium 
określonym w SIWZ. Oferta uzyskała w kryterium „cena” – 100,00 pkt.  
 
OFERTA nr 1 
BILLMED Sp. z o. o.  
 ul. Krypska 24/1, 
 04-082 Warszawa 
Wybrana w pakiecie nr 16 
Jedyna oferta złożona w tym postępowaniu. 
Uzasadnienie wyboru: 
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a oferta została wybrana zgodnie z kryterium 
określonym w SIWZ. Oferta uzyskała w kryterium „cena” – 100,00 pkt. 
 
OFERTA nr 16 
 Dräger Polska Sp. z o.o. 
ul. Posag 7 Panien 1 
02-495 Warszawa 
Wybrana w pakiecie nr 17 
Jedyna oferta złożona w tym postępowaniu. 
Uzasadnienie wyboru: 
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a oferta została wybrana zgodnie z kryterium 
określonym w SIWZ. Oferta uzyskała w kryterium „cena” – 100,00 pkt 
 
OFERTA nr 5 
Greenpol Instytut Kształtowania Środowiska  
ul. Żeromskiego 10/4 
65-066 Zielona Góra 
Wybrana w pakiecie nr 18 
Jedyna oferta złożona w tym postępowaniu  
Uzasadnienie wyboru: 
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a oferta została wybrana zgodnie z kryterium 
określonym w SIWZ. Oferta uzyskała w kryterium „cena” – 100,00 pkt. 
 
OFERTA nr 7 
Getinge Polska Sp. z o.o. 
 ul. Osmańska 14 
02-823 Warszawa 
Wybrana w pakietach nr 19, 20 
Pakiet nr 19- Jedyna oferta złożona w tym postępowaniu. 
Pakiet nr 20- Jedyna oferta złożona w tym postępowaniu. 
Uzasadnienie wyboru: 
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a oferta została wybrana zgodnie z kryterium 
określonym w SIWZ. Oferta uzyskała w kryterium „cena” – 100,00 pkt. 
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Streszczenie oceny złożonych w postępowaniu ofert, zawierające punktację wg kryterium „cena – 100%  
przedstawia załączona tabela. 
 

Jednocześnie działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp Zamawiający odrzuca ofertę 
wykonawcy F.H.U. Euro-Medical Maciej Świda ul. Ogrodowa 3B,  43-300 Bielsko-Biała ponieważ treść oferty 
nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3. 

 
Ponadto Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania w zakresie: 

- pakietów nr 2, 3, 5, 6, 10, 13 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp – nie złożono żadnej oferty 
niepodlegającej odrzuceniu (…). 
 
Działając na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp zamawiający informuje, że zawrze umowę w sprawie 

zamówienia publicznego w dniu 22.09.2020r. dla pakietów  7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 natomiast 

dla pakietów  4, 8 po dniu 01.10.2020r.  

Umowy zostaną przesłane do poszczególnych Wykonawców pocztą. 

 

 

 

 

   KIEROWNIK DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

RÓWNOCZEŚNIE PEŁNIĄCA OBOWIĄZKI KIEROWNKA 

                      DZIAŁU ORGANIZACYJNO-PRAWNEGO 

              Karolina Filipowska 
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