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Bochnia, dnia 19 lipca  2018r. 
 
 

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA 
 

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni informuje, że 
zostało zakończone postępowanie w trybie zapytania ofertowego  na dostawę produktów 
stomatologicznych i protetycznych, oznaczenie sprawy : 08/ZO/2018, którego wartość nie  
przekracza wyrażonej w złotych równowartości  kwoty 30 000 euro. Zamówienie nie podlega 
przepisom ustawy z dnia 29 marca 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017r. 
poz. 1579 z późn. zm. ). 

Postępowanie było prowadzone na podstawie Regulaminu udzielanie zamówień 
publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych 30 000 euro obowiązujący w 
SPMZOZ w Bochni. 

Zaproszenia do udziału w postępowaniu przesłano do 3 Wykonawców. Do dnia          
29 czerwca 2018r. do godziny 10:00 wpłynęły 2 oferty.  

W wyniku sprawdzanie zgodności poszczególnych ofert z wymaganiami określonymi 
w Warunkach Zamówienia stwierdzono: 

        04-769 Warszawa ul. Cylichowska 6  spełnia wszystkie ustalone warunki i        
        została uznana za ważną nie podlegającą odrzuceniu,  
    2) oferta Nr 2 MARRODENT Sp. z o.o. 43-300 Bielsko-Biała ul. Krasińskiego 31 –    
        nie spełniła ustalonych następujących warunków postępowania i na podstawie   
       pkt. 8 Warunków zamówienia została  odrzucona – uzasadnienie: 

a) nie dołączono do oferty kserokopii aktualnego wpisu do właściwego rejestru, 
uprawniającego Wykonawcę do występowania w obrocie prawnym wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty. Pomimo 
pisemnego powiadomienia oferenta ( wysłane pismo na wskazany w ofercie adres 
poczty elektronicznej ) o uzupełnienie brakującego dokumentu nie otrzymano 
wymienionego dokumentu. Powiadomienie telefoniczne pozostało bez odpowiedzi. 

b) nie określono terminu w dniach dostawy zamówionej partii produktów licząc od 
dnia następnego otrzymania zamówienia. 

c) projekt umowy  nie został zaparafowany 
 

Umowa na dostawę określonych produktów które zaoferował  

 

                       zostanie zawarta  w dniu 20 lipca 2018r. 
1. Wykonawcom, uczestniczącym w postępowaniu prowadzonym w oparciu o wymieniony 

Regulamin ( § 6 ust. 7 ) nie przysługują środki ochrony prawnej.  
 

 
                                                                Kierownik SPMZOZ w Bochni:  
                                  
                                                                 lek. dent. Agnieszka KUBAS 
 
 

1) oferta Nr 1  Kol-Dental  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sk. K. 

Nr 
oferty 

Nazwa i adres Wykonawcy 
Umowa obejmuje dostawę 

produktów z : 

1. 
Kol-Dental  Spółka z ograniczon ą 

odpowiedzialno ścią Sk. K. 
04-769 Warszawa ul. Cylichowska 6  

130  pozycji z zał. Nr 1 do 
zaproszenia z dnia   

20-06-2018r. 


