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OGŁOSZENIE 
 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 

1986 ze zm.) na zakup specjalistycznej aparatury medycznej i wyposażenia na potrzeby 

nowo tworzonego Ośrodka Rehabilitacji Kardiologicznej a także doposażenie Pracowni 

Elektrofizjologii funkcjonującej aktualnie w strukturach Oddziału Kardiologicznego w 

ramach realizacji projektu pn.: „Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu 

ostrołęckiego poprzez poprawę dostępu do usług publicznych w zakresie rehabilitacji 

kardiologicznej jako uzupełnienie kompleksowej opieki kardiologicznej w Mazowieckim 

Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce”. 

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce – Zamawiający, na 
podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2018 poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą, informuje, iż: 

1. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie odrzucił żadnej oferty Wykonawcy. 
2. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wykluczył żadnego Wykonawcy. 
3. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. 

 
Ad. 3.  
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres 
Wykonawcy 

Liczba 
pkt w 

kryterium 
cena 

Liczba pkt w 
kryterium 
gwarancja 

Liczba pkt w 
kryterium 

Jakość 

Razem 

1 

Philips Polska Sp. z o.o. 
Al. Jerozolimskie 195 B 
02-222 Warszawa 
 
 

60,00 20,00 
 

19,67 
 

99,67 pkt 

 
Najkorzystniejszą okazała się oferta Wykonawcy: 

Oferta nr 1: Philips Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 195 B, 02-222 Warszawa. Wartość brutto: 
6 313 645,49 zł.  W oparciu o podane kryteria wyboru oferta uzyskała 99,67 punktów- uzasadnienie: 
oferta z najwyższą wartością punktową, wpłynęła jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu. 
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