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Warszawa, dn. 17.01.2023r. 

 

 

Znak procedury: PN-263/22/KK 

Tryb procedury: przetarg nieograniczony na podstawie art. 129 ust. 1 pkt. 1) w zw. z art. 132-139 ustawy z 
dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień publicznych                                                                                                

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Świadczenie pogwarancyjnych 

kompleksowych usług serwisowych  aparatury medycznej prod. GE wraz z wyposażeniem 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy  

w Warszawie, działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty: 

Część nr 1 - Świadczenie pogwarancyjnych kompleksowych usług serwisowych aparatury medycznej prod. GE 
wraz z wyposażeniem – drobny sprzęt medyczny (140 szt.) 
 
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy: 

GE Medical Systems Polska Sp. z o.o., Ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa  

Uzasadnienie faktyczne: oferta spełnia wymagania specyfikacji warunków zamówienia oraz nie podlega 

odrzuceniu. 

Informacja o złożonej ofercie oraz punktacja przyznana ofercie w każdym kryterium oceny ofert  
i łączna punktacja: 

L.p. 
 

 

Nazwa Wykonawcy 

 

Ocena punktowa 
Łączna liczba 
uzyskanych 

punktów 
Kryterium  –               

cena 100 pkt. 

1. 

GE Medical Systems Polska Sp. z o.o. 
Ul. Wołoska 9,  
02-583 Warszawa 

100 pkt.            100 pkt. 

 

Część nr 2 - Świadczenie pogwarancyjnych kompleksowych usług serwisowych aparatury medycznej prod. GE 
wraz z wyposażeniem – tomografy 
 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy: 

GE Medical Systems Polska Sp. z o.o., Ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa  

Uzasadnienie faktyczne: oferta spełnia wymagania specyfikacji warunków zamówienia oraz nie podlega 

odrzuceniu. 

Informacja o złożonej ofercie oraz punktacja przyznana ofercie w każdym kryterium oceny ofert  
i łączna punktacja: 
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L.p. 
 

 

Nazwa Wykonawcy 

 

Ocena punktowa 
Łączna liczba 
uzyskanych 

punktów 
Kryterium  –               

cena 100 pkt. 

1. 

GE Medical Systems Polska Sp. z o.o. 
Ul. Wołoska 9,  
02-583 Warszawa 

100 pkt.            100 pkt. 

 

Część nr 3 - Świadczenie pogwarancyjnych kompleksowych usług serwisowych aparatury medycznej prod. GE 
wraz z wyposażeniem – rezonans 
 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy: 

GE Medical Systems Polska Sp. z o.o., Ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa  

Uzasadnienie faktyczne: oferta spełnia wymagania specyfikacji warunków zamówienia oraz nie podlega 

odrzuceniu. 

Informacja o złożonej ofercie oraz punktacja przyznana ofercie w każdym kryterium oceny ofert  
i łączna punktacja: 

L.p. 
 

 

Nazwa Wykonawcy 

 

Ocena punktowa 
Łączna liczba 
uzyskanych 

punktów 
Kryterium  –               

cena 100 pkt. 

1. 

GE Medical Systems Polska Sp. z o.o. 
Ul. Wołoska 9,  
02-583 Warszawa 

100 pkt.            100 pkt. 

 

Część nr 4 - Świadczenie pogwarancyjnych kompleksowych usług serwisowych aparatury medycznej prod. GE 
wraz z wyposażeniem –mammograf, aparat USG 
 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy: 

GE Medical Systems Polska Sp. z o.o., Ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa  

Uzasadnienie faktyczne: oferta spełnia wymagania specyfikacji warunków zamówienia oraz nie podlega 

odrzuceniu. 

Informacja o złożonej ofercie oraz punktacja przyznana ofercie w każdym kryterium oceny ofert  
i łączna punktacja: 

L.p. 
 

 

Nazwa Wykonawcy 

 

Ocena punktowa 
Łączna liczba 
uzyskanych 

punktów 
Kryterium  –               

cena 100 pkt. 

1. 

GE Medical Systems Polska Sp. z o.o. 
Ul. Wołoska 9,  
02-583 Warszawa 

100 pkt.            100 pkt. 
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Część nr 5 - Świadczenie pogwarancyjnych kompleksowych usług serwisowych aparatury medycznej prod. GE 
wraz z wyposażeniem – gammakamery, duplikatory, drukarki, skanery 
 
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy: 

GE Medical Systems Polska Sp. z o.o., Ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa  

Uzasadnienie faktyczne: oferta spełnia wymagania specyfikacji warunków zamówienia oraz nie podlega 

odrzuceniu. 

Informacja o złożonej ofercie oraz punktacja przyznana ofercie w każdym kryterium oceny ofert  
i łączna punktacja: 

L.p. 
 

 

Nazwa Wykonawcy 

 

Ocena punktowa 
Łączna liczba 
uzyskanych 

punktów 
Kryterium  –               

cena 100 pkt. 

1. 

GE Medical Systems Polska Sp. z o.o. 
Ul. Wołoska 9,  
02-583 Warszawa 

100 pkt.            100 pkt. 
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