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ZNAK: DNO – 3411 – 11/16 

 
 
 
 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  
 
 

 
Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) – dalej „ustawa” – Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej 

oferty w postępowaniu o znaku ZP 11/2016, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na 

dostawę urządzeń medycznych w ramach projektu „Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo – 

Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej” 

współfinansowanego ze środków MF EOG 2009-2014 i NMF 2009-2014 w ramach programu PL07 

„Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno – epidemiologicznych”. 

 

 

Za najkorzystniejszą dla części nr 1 uznano ofertę:  
 

Piotra Wojciechowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Naturfarm Piotr 
Wojciechowski z siedzibą w Dopiewie (kod: 62-070) przy ul. Jaśminowej 12. 
 
Oferta ta uzyskała następującą ilość punktów wg kryteriów przyjętych przez Zamawiającego:  

 

• Cena – 7 pkt. 

• Rękojmia – 0 pkt. 

• Dodatkowa ilość urządzeń – 50 pkt.  

Łączna punktacja 57 pkt. 
 
 

Do Zamawiającego dla części nr 1 wpłynęła także następująca nie podlegająca odrzuceniu lub 

wykluczeniu z postępowania oferta: 
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HAS-MED. Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku – Białej (kod: 43-300) przy ul. Młyńskiej 20. 

 

Oferta ta uzyskała następującą ilość punktów wg kryteriów przyjętych przez Zamawiającego:  

 

• Cena – 11 pkt. 

• Rękojmia – 10 pkt. 

• Dodatkowa ilość urządzeń – 0 pkt.  

Łączna punktacja 21 pkt. 
 

W postępowaniu dla części nr 1 odrzucono ofertę następującego Wykonawcy: 
 
Zbigniewa Muszczynko, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Godzik Zbigniew 
Muszczynko z siedzibą w Łodzi (kod: 91-149) ul. Grabieniec 20/157.  

 
Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia: 
 

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

W załączniku nr 2 do specyfikacji istotnych warunków niniejszego zamówienia zamawiający 

szczegółowo opisał parametry jakie winien spełniać oferowany przez wykonawców towar. 

Jednocześnie zamawiający wymagał wskazania nazwy handlowej oraz producenta oferowanego 

towaru. Posiadając te dane zamawiający mógł zweryfikować, czy zaoferowany towar spełnia 

wymagania określone szczegółowo w załączniku nr 2. W toku badania i oceny ofert zamawiający 

ustalił, iż oferowany towar nie posiada funkcji kg/lbs oraz funkcji BMI. Wobec powyższego w dniu 18 

sierpnia 2016 r. wezwał wykonawcę do złożenia wyjaśnień w zakresie treści oferty. Wykonawca w 

wyznaczonym terminie nie przedstawił przedmiotowych wyjaśnień, wobec czego zamawiający uznał, 

iż treść oferty wykonawcy nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i odrzucił 

jego ofertę.  

  

 

Za najkorzystniejszą dla części nr 2 uznano ofertę:  
 

Romana Marciniaka, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Lubuskie 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Romar Roman Marciniak z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim 

(kod: 66-400) przy ul. Małej 5. 
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Oferta ta uzyskała następującą ilość punktów wg kryteriów przyjętych przez Zamawiającego:  

 

• Cena – 19 pkt. 

• Rękojmia – 10 pkt. 

• Dodatkowa ilość urządzeń – 50 pkt.  

Łączna punktacja 79 pkt. 
 

 

Do Zamawiającego dla części nr 2 wpłynęła także następująca nie podlegająca odrzuceniu lub 

wykluczeniu z postępowania oferta: 

 
HAS-MED. Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku – Białej (kod: 43-300) przy ul. Młyńskiej 20. 

 

Oferta ta uzyskała następującą ilość punktów wg kryteriów przyjętych przez Zamawiającego:  

 

• Cena – 20 pkt. 

• Rękojmia – 30 pkt. 

• Dodatkowa ilość urządzeń – 0 pkt.  

Łączna punktacja 50 pkt. 
 

 

W postępowaniu dla części nr 3 nie wpłynęła żadna oferta. 

 

Zamawiający nie odrzucił innych ofert w postępowaniu ani nie wykluczył z postępowania 

jakiegokolwiek wykonawcę.  

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie 5-ciu dni od dnia przesłania 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 

 


