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Szpital Międzyrzecki Sp. z o.o.                                                               Międzyrzecz, 19.05.2022r.  

ul. Konstytucji 3 Maja 35 

66-300 Międzyrzecz 

 

Do wszystkich Wykonawców 

 

ZAWIADOMIENIE  
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych na 

usługę badań z zakresie diagnostyki laboratoryjnej dla Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o.  

Nr sprawy: ZP/PU/07/22 

 

Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku w oparciu o art. 151 

ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia  

27 sierpnia 2004 roku, Zamawiający zawiadamia wszystkich Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej 

oferty. 
 

1. INFORMACJE OGÓLNE 
 

W terminie składania ofert, czyli do dnia 31.03.2022r. do godziny 10.00 do Sekretariatu  Szpitala 

Międzyrzeckiego Sp. z o.o. w Międzyrzeczu wpłynęły 2 (dwie) oferty.  Otwarcie ofert odbyło się w tym 

samym dniu o godzinie 10:30. 
 

Zdaniem Zamawiającego  żadna z ofert nie podlega odrzuceniu.  

Zdaniem Zamawiającego żaden z Wykonawców nie podlega wykluczeniu.  
 

2. WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ  wraz  z uzasadnieniem 

 

W wyniku oceny ofert, dokonanej w oparciu o przyjęte kryteria (cena brutto: 85%, maksymalny termin 

dostarczenia Zamawiającemu wyniku laboratoryjnego w wersji papierowej: 15%), Zamawiający udziela 

zamówienia w przedmiotowym postępowaniu następującemu Wykonawcy: 
 

Diagnostyka S.A. 

ul. Życzkowskiego 16 

31- 864 Kraków 
 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: 

Wybrany wykonawca spełnia wymogi i warunki udziału w postępowaniu. 

 

3. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY   

wraz z informacją na temat  punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i 

łączną punktację 
 

 

Lp. 

                                         Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty 

Punktacja uzyskana w kryterium: 

A. Cena ofertowa brutto: 85% 

B. max. termin dostarczenia Zamawiającemu wyniku laboratoryjnego w wersji 

pisemnej: 15 %  

01 

 

Diagnostyka S.A. 

ul. Życzkowskiego 16 

31- 864 Kraków 

Cena brutto: 513.981,21 zł 

1. Liczba punktów w kryterium A- cena ofertowa =85,00 pkt. 

2. Liczba punktów w kryterium B- max. termin dostarczenia 

Zamawiającemu wyniku laboratoryjnego w wersji pisemnej = 

15,00 pkt. 
Łączna ilość punktów uzyskanych od wszystkich członków komisji  

A + B = 100,00 pkt. 
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Synevo Sp. z o.o. 

ul. Zamieniecka 80/401 

04-158 Warszawa 

Cena brutto: 599.934,90 zł 

3. Liczba punktów w kryterium A- cena ofertowa= 72,82 pkt. 

4. Liczba punktów w kryterium B- max. termin dostarczenia 

Zamawiającemu wyniku laboratoryjnego w wersji pisemnej  
= 12,12 pkt. 

Łączna ilość punktów uzyskanych od wszystkich członków komisji  

A + B = 84,94 pkt. 

 

 

4. TERMIN I MIEJSCE PODPISANIA UMOWY 
 

Powyższe zawiadomienie, w stosunku do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jest jednocześnie 

zawiadomieniem o wyborze oferty i zaproszeniem do zawarcia umowy.  
 

 

Zamawiający informuje, że niniejsze Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przekazane 

(przesłane) wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli ofertę – e-mailem na adres podany w ofercie 

Wykonawcy   
 

 

 

Zamawiający proponuje termin podpisania umowy na dzień 01 czerwca 2022r. w siedzibie 

Zamawiającego przy ul. Konstytucji 3 Maja 35 w Międzyrzeczu. 

 

 

 
                        Z poważaniem,  

                    /podpis na oryginale/ 

 
 

 

 

 

 

                   
 

 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający wzywa o niezwłoczne potwierdzenie odebrania czytelnego pisma mailem na adres: 

przetargi@szpitalmiedzyrzecz.pl 
  


