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Dotyczy:   Zaproszenie do składania ofert na ,, Zakup i dostawę  urządzeń medycznych dla 

DDOM” 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 
 

 

Uprzejmie informuję, że w zaproszeniu do składania ofert na „Zakup i dostawę  urządzeń 

medycznych dla DDOM”  za najkorzystniejsze zostały oferty uznane:  

 

 w części 1 zamówienia oferta złożona przez: Kriosystem-Life Sp. z o.o. 

ul. Fabryczna 16, 53-609 Wrocław, z ceną brutto wykonania zamówienia:  

13 899,00 zł; 

 w części 2 zamówienia oferta złożona przez: Technomex Sp. z o.o.  

ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice, z ceną brutto wykonania zamówienia: 5 373,92 zł; 

 w części 3 zamówienia oferta złożona przez Technomex Sp. z o.o.  

ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice, z ceną brutto wykonania zamówienia: 4 752,00 zł; 

 w części 4 zamówienia oferta złożona przez HAS-MED Sp. z o.o.  

ul. Młyńska 20, 43-300 Bielsko Biała, z ceną brutto wykonania zamówienia: 2 268,00 zł; 

 w części 5 zamówienia oferta złożona przez Technomex Sp. z o.o.  

ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice, z ceną brutto wykonania zamówienia: 10 986,26 zł; 

 w części 6 zamówienia oferta złożona przez BTL Polska Sp. z o.o. Leonidasa 49, 02-

239 Warszawa,  z ceną brutto wykonania zamówienia: 9 477,00 zł; 

 w części 7 zamówienia oferta złożona przez Technomex Sp. z o.o. 

ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice, z ceną brutto wykonania zamówienia: 6 212,05 zł; 

 w części 8 zamówienia oferta złożona przez Technomex Sp. z o.o.  

ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice, z ceną brutto wykonania zamówieni: 12 117,60 zł; 

 w części 9 zamówienia oferta złożona przez BOXmet Medical Sp. z o.o., 

ul. Piskorzów 5, 158-250 Pieszyce, z ceną brutto wykonania zamówienia:  3 102,30 zł; 

 w części 10 zamówienia oferta złożona przez Aero-Medika Sp. z o.o.  

ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa: z ceną brutto wykonania zamówienia  4 320,00 zł. 

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału  

w zaproszeniu do składania ofert i nie podlega wykluczeniu, oferta w świetle przyjętych kryteriów 

otrzymała największą liczbę punktów.  
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