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ZAWIADOMIENIE  

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu działając na podstawie art. 253 

ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) 

zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym pn. Zakup wraz z dostawą aparatu do 

znieczuleń  wybrano jako najkorzystniejszą ofertę następującego Wykonawcy: 

GE Medical Systems Polska Sp. z o.o. 

ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa 

za cenę: 177 984,00 zł brutto 

Uzasadnienie faktyczne i prawne: 

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 

roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.). 

Ww. oferta jest poprawna pod względem formalnym i merytorycznym, spełnia wymagania 

Zamawiającego odnoszące się do przedmiotu objętego zamówieniem i przedstawia najkorzystniejszy 

bilans ceny oraz innego kryterium odnoszącego się do przedmiotu objętego zamówieniem, tj. terminu 

realizacji i jakości – jest jedyną ofertą złożoną w postępowaniu. 

Umowa Nr RPOP.10.01.01-16-0004/20-00 z dnia 23.02.2021r. Projekt „Poprawa wydajności usług medycznych w 

zakresie opieki nad matką i dzieckiem w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu”. 

http://www.ginekologia.opole.pl/
mailto:centrum@ginekologia.opole.pl


 

Wyniki oceny ofert: 

Nr 
oferty 

Nazwa/imię i nazwisko 
oraz siedziba/miejsce zamieszkania  

i adres Wykonawcy 

Punktacja  
w kryterium:  

Cena 

Punktacja  
w kryterium:  

Termin 
realizacji 

Punktacja  
w kryterium: 

Jakość 
Łączna 

punktacja 

I 
GE Medical Systems Polska Sp. z o.o. 
ul. Wołoska 9 
02-583 Warszawa 

60,00 pkt 20,00 pkt 14,20 pkt 94,20 pkt 

sprawę prowadzi: Agnieszka Kormanek – Główny specjalista ds. zamówień publicznych, tel.: 77 441 77 63  
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