
Bytom, 10.12.2019 r. 

  

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 
 

Dotyczy: świadczenia usług medycznych z zakresu badań okresowych. 

 

Na podstawie § 15 Regulaminu udzielania zamówień publicznych stanowiącego załącznik 

do zarządzenia nr 295/17 Prezydenta Bytomia z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia 

i stosowania regulaminu udzielania zamówień publicznych przez miejskie jednostki organizacyjne 

z późn. zm. oraz § 10 załącznika nr 12 do niniejszego regulaminu, Dyrektor Bytomskiego Ośrodka 

Edukacji publikuje ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu – rozpoznaniu 

cenowym pn.: Świadczenia usług medycznych z zakresu badań okresowych w 2020 roku. 

Termin badania ofert nastąpił w dniu: 10.12.2019 r. 

W niniejszym postępowaniu do dnia 09.12.2019 r. oferty złożyły następujące firmy: 

Nr  

oferty 

Uczestnik postępowania Cena [zł] Uwagi 

1. WNZOZ Promed  

41-902 Bytom,  

ul. Żeromskiego 18 

promed@promed-bytom.nazwa.pl 

cena za pakiet 

badań okresowych 

- 72 zł 

Badanie lekarza orzecznika - 32 zł badanie 

okulisty – 20 zł laryngologa – 20 zł 

badania laboratoryjne pakiet podstawowy 

(morfologia, OB, mocz) – 0 bezpłatnie 

2. Centrum Medyczne FCM Zdrowie w 

Katowicach 

40-098 Katowice 

ul. Młyńska 23 

i.szysz@falck.pl 

cena za pakiet 

badań okresowych - 

145 zł 

Badanie lekarza orzecznika - 44 zł badanie 

okulisty – 45 zł laryngologa – 41 zł 

badania laboratoryjne pakiet podstawowy 

(morfologia, OB, mocz) - 15 zł 

3. ZBM ZDROWIE Sp.J. 41-902 Bytom  

ul. Powstańców Warszawskich 64b/1 

ksiegowosc@zbmzdrowie.pl 

 

cena za pakiet 

badań okresowych 

– 122 zł 

Badanie lekarza orzecznika - 40 zł badanie 

okulisty – 35 zł laryngologa – 35 zł 

badania laboratoryjne pakiet podstawowy 

(morfologia, OB, mocz) – 5+5+2=12 zł 

4. Szpital Specjalistyczny Nr 1 41-902 

Bytom, ul. Żeromskiego 7 

techniczny@szpital1.bytom.pl  

 

cena za pakiet 

badań okresowych 

– 130 zł 

Badanie lekarza orzecznika - 60 zł badanie 

okulisty – 30 zł laryngologa – 40 zł 

badania laboratoryjne pakiet podstawowy 

(morfologia, OB, mocz) – 0 bezpłatnie 

 

Kryterium oceny ofert: cena 100%. 
 

Na podstawie § 17 Regulaminu udzielania zamówień publicznych stanowiącego załącznik  

do zarządzenia nr 295/17 Prezydenta Bytomia z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia  

i stosowania regulaminu udzielania zamówień publicznych przez miejskie jednostki organizacyjne  

z późn. zm. w dniu 10.12.2019 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez: 
 

WNZOZ Promed  

41-902 Bytom 

ul. Żeromskiego 18 
 

Złożona oferta spełnia wymogi zawarte w opisie przedmiotu zamówienia oraz podstawowe warunki 

realizacji zadania, jest cenowo najkorzystniejsza dla Zamawiającego. 

W imieniu Zamawiającego: 

Zbigniew Boleń 
Kierownik Gospodarczy BOE 


