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    Strona internetowa + tablica ogłosze ń  
 

Bochnia, dnia 30 czerwca  2022r. 
 

 

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 w trybie zapytania ofertowego o wartości  od 
powyżej kwoty 60 000 złotych netto do kwoty 130 000 złotych netto dot. Dostawy produktów 
jednorazowego użytku dla SPMZOZ w Bochni - oznaczenie sprawy:  Nr 08/ZP/ZO/SPMZOZ/2022 zostało 
zakończone wybraniem najkorzystniejszych cen jednostkowych brutto dla ustalonych produktów od 
następujących Wykonawców:  
 

Oferta Nr Nazwa ( skrócona ) firmy 
Umowa obejmuje 

dostaw ę produktów z 
zał. Nr 1 do WZ 

Adres Wykonawcy 

1 Euro Trade Technilogy sp. z o.o.  0 pozycji 64-920 Piła  
ul. H. Siemiradzkiego 19 

2 FARMEDICA Sp. z o.o. 34 pozycje 03-068 Warszawa 
Ul. Zawi ślańska 43 

3 
ZARYS  International Group sp. 

z o.o.  
sp. komandytowa 

115 pozycji 41-808 Zabrze  
Ul. Pod Borem 18 

4 „KOT-BUD S.c.” 
Jarosław Kot, Katarzyna Kot 19 pozycji  43-100 Tychy, 

ul. Murarska 28 
 

Otrzymano 4oferty - oferty Nr 2, 3 i 4 są ważne i nie podlegają odrzuceniu, natomiast oferta Nr 1 nie 
podlega rozpatrzeniu i została odrzucona. 
1. Oferta Nr 1  złożona przez firmę Euro Trade Technilogy sp. z o.o.  64-920 Piła  

ul. H. Siemiradzkiego 19 nie została zakwalifikowana do zawarcia umowy,  gdyż zaoferowano 1 produkt.  
Oferta nie spełnia warunku określonego w Warunkach Zamówienia  - WZ Dział I  ust. 13 oraz Dział VII 
ust. 4 – umowa będzie zawarta na dostawę wybranych produktów z najkorzystniejszą ceną 
jednostkową netto z Wykonawcą, który zaoferuje takie ceny dla min. 10 produktów wyszczególnionych 
w Formularzu asortymentowo-cenowym – Zał. Nr 1 do WZ.  

2. Postępowanie było prowadzone w trybie zapytania ofertowego o wartości  powyżej kwoty 60 000 
złotych netto do kwoty 130 000 złotych netto na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 
r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm. ) z uwzględnieniem ustawy z 
dnia  27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy 
Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2275 ) – zmiany w 
zakresie nowej ustawy Pzp. 

3. Dla zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto - nie zachodzi  obowiązek   
      stosowania przepisów wymienionej ustawy Prawo zamówień publicznych –  stosuje się  Regulamin    
      zamówień publicznych będący Załącznikiem  Nr 1 do Zarządzenia Nr 01/2021/ZP Kierownika   
      SPMZOZ w Bochni z dnia 4 stycznia 2021 r. 
4. Wykonawcom, uczestniczącym w prowadzonym postępowaniu, na podstawie  § 9 ust. 7 wymienionego  

Regulaminu nie przysługują środki ochrony prawnej.  
5. Umowy z wybranymi Wykonawcami do realizowania przedmiotu zamówienia zostaną podpisane          

6 lipca 2022r.  
 
 
                                                                                   Kierownik SPMZOZ w Bochni 
    
                                                                                     Lek. dent. Agnieszka KUBAS 


