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    Strona internetowa + tablica ogłoszeń 
 

Bochnia, dnia 2 lipca 2020r. 

 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

  Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni 32-700 Bochnia, ul. Floris 16 

informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia  o wartości wyższej od kwoty 12 

000 euro netto dot. Dostawy produktów jednorazowego użytku dla SPMZOZ w Bochni - oznaczenie 

sprawy:  Nr 04/ZP/SPMZOZ/2020 zostało zakończone wybraniem najkorzystniejszych cen 

jednostkowych brutto dla ustalonych produktów od następujących Wykonawców:  
 

Oferta 
Nr 

Nazwa ( skrócona ) firmy 
Umowa obejmuje 

dostawę produktów z 
zał. Nr 1 do oferty 

Adres Wykonawcy 

2 
J.CHODACKI, A. MISZTAL 
„MEDICA” Spółka Jawna 

11 pozycji  
59-300 LUBIN, 

ul. Przemysłowa 4A 

3 SINMED Sp. z o.o. 16 pozycji  
44-178 Przyszowice 
ul. Graniczna 32B 

6 
FHU „KOT-BUD” 

Jarosław Kot 
96 pozycji  

43-100 Tychy, 
ul. Murarska 28 

7 
F.H.U. PROMED 
Urszula Prochal 

38 pozycje 
31-711 Kraków 

ul. Samozwaniec 33 

 

Otrzymano 7 ofert - w tym 4 oferty są ważne i nie podlegają odrzuceniu. 
1. Oferta Nr 1 złożona przez firmę HMDL-BUD  58-160 Świebodzice  ul. Piłsudskiego 31 została  

odrzucona na podstawie ust. 8 Warunków Postępowania, gdyż jest nie kompletna i nie zawiera 
wymaganych dokumentów tj. Załącznika Nr 4 do oferty - dokumentu dot. wpisu do właściwego 
rejestru uprawniającego do występowania w obrocie prawnym. Ponadto zaoferowano termin 
dostawy zamówionej partii produktów wynoszący 10 dni, gdy wymagany jest termin 7 dni –                  
ust.1  pkt.”j” WZ oraz oferta zawiera 4 produkty z najkorzystniejszą cena jednostkową co nie spełnia 
wymogu określonego w ust. 9 pkt. c WZ. 

2.  Oferta nr 4 złożona przez firmę 4 – MED Grzegorz Mazurek 31-422 Kraków ul. Powstańców 
50/9 została  odrzucona na podstawie ust. 8 Warunków Postępowania gdyż w Załączniku Nr 1 do 
oferty -  formularz asortymentowo-cenowy nie określono terminu realizacji dostaw zamówionych 
partii produktów - ust.1  pkt.”j” WZ. Ponadto oferta zawiera 4 produkty z najkorzystniejszą cena 
jednostkową co nie spełnia wymogu określonego w ust. 9 pkt. c WZ. 

3. Oferta Nr 5 złożona przez firmą POLMIL Sp. z o.o. S.K.A. 85-758 Bydgoszcz ul. Przemysłowa 
8B została  odrzucona na podstawie ust. 8 Warunków Postępowania – oferta jest nie kompletna tj. 
w Załączniku Nr 1 do oferty – formularz asortymentowo-cenowy nie określono terminu realizacji 
dostaw zamówionych partii produktów - ust.1  pkt.”j” WZ. Do oferty nie dołączono: zaparafowanego 
projektu umowy – Załącznika Nr 3 do oferty oraz brak dokumentu dot. wpisu do właściwego rejestru 
uprawniającego do występowania w obrocie prawnym - Załącznika Nr 4 do oferty. 

4. Wykonawcom, uczestniczącym w prowadzonym postępowaniu, na podstawie  § 6 ust. 7 
wymienionego  Regulaminu nie przysługują środki ochrony prawnej.  

5. Postępowanie było prowadzone w trybie zamówienia o wartości wyższej od kwoty 12 000 euro netto 
na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty 
wskazanej w  art. 4 pkt. 8  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 
2019r. poz. 1843 z późn. zm.  ) tj. zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej  wyrażonej 
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, dla których nie obowiązuje stosowanie ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

6. Umowy z wybranymi Wykonawcami zostaną podpisane  6 lipca 2020r. 

 
                                                                                   Kierownik SPMZOZ w Bochni 
    
                                                                                     Lek. dent. Agnieszka KUBAS 


