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TP/D/3/2021                   Kamieniec, dnia 25.11.2021 r. 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH 
I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

W ZAKRESIE POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI 
 

 Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu nr TP/D/3/2021 prowadzonym w trybie 
podstawowym na Dostawy leków, materiałów opatrunkowych oraz jednorazowego sprzętu 
medycznego do Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego "Pałac Kamieniec" sp. z o. o. 
sukcesywnie na przestrzeni całego 2022 roku, dokonano rozstrzygnięcia postępowania 
w zakresie poszczególnych części, a także unieważniono postępowanie w zakresie jak niżej: 

 

W niniejszym postępowaniu ofertę w zakresie poszczególnych części wybrano zgodnie z zasadami 
zawartymi w ustawie z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych oraz w specyfikacji 
warunków zamówienia, tj. na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w tej specyfikacji 
wybrano ofertę, jedyną ważną.  

Nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo adresy wykonawców, jeżeli są miejscami 
wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną 
ofercie w poszczególnych kryteriach oceny ofert oraz łącznie przedstawia tabela jak niżej: 

Część nr 2 

N
r o

fe
rty

 

Wykonawca \Nazwa (firma) / imię 
i nazwisko 

siedziba / adres 

Liczba punktów 
w kryterium:  

cena 
(waga kryterium: 60 %) 

Liczba punktów 
w kryterium:  

termin płatności 
(waga  

kryterium: 40 %) 

Liczba 
punktów 
łącznie 

 

1 

Hurtownia Farmaceutyczna 
AB-MED 

ul. Damrota 147 
43-100 Tychy 

60,00 40,00 100,00 

Część                   Nazwa 
Cena oferty 
brutto w zł 

Wykonawca 
Nazwa (firma) / imię i nazwisko 

siedziba / adres 
 
1 

 
Produkty farmaceutyczne CZĘŚĆ UNIEWAŻNIONA 

 
2 

 
Materiały medyczne 16 994,66 

 

Hurtownia Farmaceutyczna 
AB-MED 

ul. Damrota 147 
43-100 Tychy 
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Ponadto Zamawiający unieważnia postępowanie: 

- w zakresie części nr 1 na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo 
zamówień publicznych („Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, 
jeżeli: nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej 
oferty”), ponieważ w zakresie wskazanej części nie została złożona żadna oferta. 

 
Egz.: 

1. strona internetowa/mini portal 
2. aa.          
            
         

 


