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ZPU/17/2017                       Lipsko dn. 02.02.2018 r. 

 

 

    

  

 

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

pieczęć jednostki  

 

 

Protokół z wyboru wykonawcy zamówienia 

o wartości nie przekraczającej równowartości 30. 000 euro  

 

1. Przedmiot zamówienia: 

 
1. Przedmiotem zamówienia są dostawy MAGAZYNKÓW DO STAPLERÓW I TAŚM DO LECZENIA NIETRZYMANIA 

MOCZU  dla potrzeb bloku operacyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku, w 
podziale na 2 pakiety:  

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres dostaw  określono w formularzu asortymentowo-cenowym  
(załącznik numer 2 do SIWZ). 

3. 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. 

4. Określone ilości są szacunkowe i mogą ulec zmianie w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego. 
5. Dostawy sukcesywne, średni 1 raz w miesiącu na koszt i ryzyko  Wykonawcy, według składanych zamówień 

telefonicznych (lub faksem) do magazynu gospodarczego. 
6. Ilość dostarczonych artykułów powinna być zgodna z ilością na fakturze i potwierdzona przez pracownika magazynu 
gospodarczego. 
7. Dostawa niezgodna z zamówieniem będzie zwrócona dostawcy z koniecznością wymiany na właściwą. 
8. Zamawiający wymaga zachowania stałości cen przez cały okres trwania umowy. 
9. Zamawiający  dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zamówienie zostało podzielone na 2 zadania. Każdy z 

wykonawców może złożyć ofertę na dowolną ilość części. 
10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
11. 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 07.12.2017 r. 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 60 560,00   tj. 14 505,74 euro, wg kursu 1 euro = 4,1749zł 

 

a) Porównanie złożonych ofert: 

 

 

W terminie do dnia 15.12.2017 .do godziny 09.00 do siedziby zamawiającego zostały złożone 4 oferty 

 

MUMER 
OFERTY Rozdział 1. NAZWA  I ADRES WYKONAWCY 

CENA PAKIETU BRUTTO  
W PLN 

TERMIN WYKONANIA 
ZAMÓWIENIA 

WARUNNIK 
PŁATNOŚCI 

1 
Medtronic Poland Sp. z o.o. 
Ul. Polna 11, 00-633 Warszawa 

Pak.1  -    40 845,60 
 

24 miesiące przelew 30 dni 

2 
Polhernia  
ul. Jagiellońska 28 c/7, 80-366 Gdańsk 

Pak. 2 -     21 924,00 
 

24 miesiące przelew 30 dni 

3 
Albis Mazur Sp. z o.o. 
Ul. Długa 7a/9, 62-800 Kalisz 

Pak. 2 –      8 909,99 
 

24 miesiące przelew 30 dni 
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4 

Gin – Medical S.C.  
K. Wasilewska  M. Mazurkiewicz 
Ul. Piltza 43/28, 30-392 Kraków 

Pak. 2 –      9 893,88 
 

24 miesiące przelew 30 dni 

 

 

 

 

 

 

1. Wskazanie wykonawcy i uzasadnienie wyboru: 

 

W zakresie zadania nr 1 wybrano:  

 

Wykonawca: oferta oznaczona nr 1 : Medtronic Poland Sp. z o.o.  00-633 Warszawa, ul. Polna 11 
 
Uzasadnienie wyboru: 
Jedyna oferta złożona w powyższym zakresie. 
Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu. 
 

 

W zakresie zadania nr 2 wybrano:  

 

ofertę oznaczoną nr 2 , Polhernia  ul. Jagiellońska 28 c/7, 80-366 Gdańsk 

- cena oferty 21 924,00  złotych brutto 

 

W przedmiotowym postępowaniu ofertę złożyli również: 

 

oferta oznaczona nr 3:  Albis Mazur Sp. z o.o.Ul. Długa 7a/9, 62-800 Kalisz – oferta odrzucona 

- cena oferty 8 909,99  złotych brutto 

 

oferta oznaczona nr 4:  Gin – Medical S.C.  K. Wasilewska  M. Mazurkiewicz Ul. Piltza 43/28, 30-392 Kraków 

– oferta odrzucona 

- cena oferty 9 893,88  złotych brutto 

       Zatwierdzam wybór wykonawcy 

     
 

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

podpis osoby sporządzającej protokół                       

        data i  podpis Kierownika Jednostki 

 


