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ZPU/12/2017                       Lipsko dn.13.11.2017 r. 

 

 

    

  
 

....................................................................... 

pieczęć jednostki /Nr pisma 

 

 

Protokół z wyboru wykonawcy zamówienia 

o wartości nie przekraczającej równowartości 30. 000 euro  

 

1. Przedmiot zamówienia: 

 

KOD CPV asortyment 

33183100-7 Implanty ortopedyczne 

 
1. Przedmiotem zamówienia są dostawy  implantów ortopedycznych do zespoleń kości dla potrzeb bloku operacyjnego 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku.  
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres dostaw  określono w formularzu asortymentowo-cenowym  

(załącznik numer 2 do SIWZ). 
3. Asortyment wyszczególniony w  pozycjach od  22 do 59 musi być kompatybilny ze sobą i pochodzący od jednego 

producenta. 
4. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy pochodzenie – należy 

przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o 
parametrach techniczno /eksploatacyjno /użytkowych nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu zamówienia. 

5. Określone ilości są szacunkowe i mogą ulec zmianie w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego. 
6. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie na koszt i ryzyko Wykonawcy, własnym transportem wg składanych zamówień 

telefonicznych, do magazynu zamawiającego w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia. 
7. Wykonawca zobowiązuje się – tam gdzie jest to wymagane -  nieodpłatnie użyczyć kompletne instrumentarium dla 

przedmiot zamówienia do czasu ich wykorzystania przez zamawiającego. 
8. Ilość dostarczonych artykułów powinna być zgodna z ilością na fakturze i potwierdzona przez pracownika magazynu. 
9. Dostawa niezgodna z zamówieniem będzie zwrócona dostawcy z koniecznością wymiany na właściwą. 
10. Zamawiający wymaga zachowania stałości cen przez 24 miesięcy trwania umowy. 
11. Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  
12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
13. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 / 7. 

 

2. Wykonawcy zaproszeni do składania ofert  
 

a) W dniu 19.10.2017 Zamawiający opublikował w BZP ogłoszenie o zamówieniu i zamieścił na swojej 

stronie dokumentację ( podobnie jak w trybie przetargu nieograniczonego w postaci SIWZ i 

załączników do niego ) niezbędną do złożenia oferty  na wskazany powyżej przedmiot zamówienia. 

 

 

3. Wartość szacunkowa zamówienia: 
 

Szacunkowa wartość zamówienia (netto) wynosi 109 510,00   tj. 26 230,57 euro, wg kursu 1 euro = 4,1749zł 

 

a) Porównanie złożonych ofert: 
 

 

W terminie do dnia 27.10.2017 .do godziny 09.00 do siedziby zamawiającego została złożona 1 oferta 

 

1. ChM Sp. z o.o.  Lewickie 3b,  16-061  Juchnowiec  Kościelny, cena: 116 937,00 zł 
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1. Wskazanie wykonawcy i uzasadnienie wyboru: 
 

 

ChM Sp. z o.o.  Lewickie 3b,  16-061  Juchnowiec  Kościelny, cena: 116 937,00 zł 

 

 

Jedyna oferta złożona w postępowaniu,  

wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu 

 

       Zatwierdzam wybór wykonawcy 

     
 

        ..................................................          ....................................................... 

podpis osoby sporządzającej protokół                       

        data i  podpis Kierownika Jednostki 

 


