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Chojnice, 27 listopada 2007 r. 

        

Podmioty biorące udział  

w postępowaniu o udzielenie 

        zamówienia publicznego 

 

DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego dla 

Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego i Pomocniczego (IV). 

  

I. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej 

dalej Pzp) zamawiający informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu 

rehabilitacyjnego dla Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego i Pomocniczego (IV) 

wybrano następujące oferty: 

a. Oferta nr 1 (w zakresie pozycji: 2.3-2.5, 2.7, 3.3, 3.6, 4.6, 4.9-4.12, 4.14-

4.17, 4.21-4.22, 4.25, 6.8) złożona przez „INBAR” Firma Handlowo – 

Usługowa Irena Bartołd, ul. Nowotna 11, 80-622 Gdańsk; łączna 

wartość oferty w zakresie wskazanych pozycji: 33.646,61 zł. 

b. Oferta nr 4 (w zakresie pozycji: 4.27) złożona przez Zakład Techniki 

Medycznej Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 1, 76-200 Słupsk; łączna 

wartość oferty w zakresie wskazanych pozycji: 2.651,46 zł. 

c. Oferta nr 6 (w zakresie pozycji: 1.1, 2.1, 3.1, 3.5, 4.2, 4.3, 4.4, 4.7, 4.13, 

4.19-4.20, 5.1-5.2, 5.4-5.6, 6.3-6.6, 6.9) złożona przez PHU REHMED  

Sp. z o.o., ul. Ks. Opolskich 33, 45-005 Opole; łączna wartość oferty  

w zakresie wskazanych pozycji: 67.321,80 zł. 

d. Oferta nr 7 (w zakresie pozycji: 3.2, 3.4, 4.23-4.24, 4.26, 5.3) złożona 

przez „PROMA-REHA-POL” Sp. o.o., ul. Kępska 2, 45-129 Opole; 

łączna wartość oferty w zakresie wskazanych pozycji: 9.774,00 zł. 

Powyższe oferty uznano za najkorzystniejsze na podstawie oceny spełniania 

warunków udziału w postępowaniu (wykonawcy spełnili wymagane warunki) oraz na 

podstawie kryterium oceny zawartego w SIWZ – uzyskały maksymalną ilość punktów 

(kryterium: cena – 100%). 

 

Ponadto złożone zostały 4 oferty, które nie zostały uznane za najkorzystniejsze  

w żadnej z pozycji: 
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a. Oferta nr 2 złożona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe 

Żywiec Medical Trading Sp. z o. o., ul. Fabryczna 1, 34-300 Żywiec; 

b. Oferta nr 3 złożona przez C. Z. M. i W. „Centrowet – Cezal” Sp. z o.o., 

Oddział Słupsk, ul Słoneczna 16 f, 76-200 Słupsk; 

c. Oferta nr 5 złożona przez AKSON Sp. J. Padjasek – Krysowski,  

ul. Ziołowa 47, 40-635 Katowice, 

d. Oferta nr 8 złożona przez ALMED Alina Michalak, ul. Lubartowska 24c, 

20-084 Lublin. 

Szczegółowa punktacja wszystkich złożonych ofert w ramach 

poszczególnych pozycji w załączeniu. 

  

II. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 Pzp zamawiający informuje, że odrzucone 

zostały: 

a.  oferta nr 8 złożona przez ALMED Alina Michalak, ul. Lubartowska 24c,  

20-084 Lublin – na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. Do oferty złożonej 

przez Wykonawcę nie dołączono dokumentów wymaganych w SIWZ (pkt 

III ppkt 3.1), tj. potwierdzających jakość wyrobów (atestów, certyfikatów 

jakości itp.) Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy o uzupełnienie 

powyższych dokumentów na zasadzie art. 26 ust.3 Pzp. Wykonawca nie 

dokonał powyższej czynności w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. Biorąc pod uwagę powyższe oferta nr 8 podlega 

odrzuceniu jako niezgodna z SIWZ.  

b. oferta nr 1 złożona przez „INBAR” Firma Handlowo – Usługowa Irena 

Bartołd, ul. Nowotna 11, 80-622 Gdańsk w zakresie pozycji 3.1 – na 

podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. Wykonawca zaoferował w pozycji wózek 

podstawowy dziecięcy (spacerowy), natomiast zamawiający oczekiwał w 

we wskazanej pozycji zaoferowania klasycznego wózka inwalidzkiego dla 

dzieci. Pozostali Wykonawcy złożyli ofertę zgodną z oczekiwaniami 

zamawiającego – oferta firmy „INBAR” nie może być zatem przedmiotem 

oceny, gdyż z uwagi na odmienny przedmiot oferty ocena byłaby 

niemiarodajna. Biorąc pod uwagę powyższe oferta nr 1 podlega odrzuceniu 

w zakresie poz. 3.1 jako niezgodna z SIWZ. 

c. oferta nr 4 złożona przez Zakład Techniki Medycznej Sp. z o.o.,  

ul. Jana Pawła II 1, 76-200 Słupsk w zakresie pozycji 4.3 – na 

podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. Wykonawca zaoferował w pozycji stół 

pionizacyjny, a nie – jak wymagał Zamawiający – pionizator statyczny. 

Biorąc pod uwagę powyższe oferta nr 4 podlega odrzuceniu w zakresie  

poz. 4.3 jako niezgodna z SIWZ. 
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III. Zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2 Pzp zamawiający informuje, że postępowanie 

zostało unieważnione w zakresie następujących pozycji: 

a. 4.1, 4.5, 4.18, 6.2, 6.7 – na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 93 

ust.2 Pzp – ceny najkorzystniejszych ofert w ramach tych pozycji 

przekraczają kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na realizację 

zamówienia; 

b. 1.2, 2.2, 2.6, 4.8, 5.7, 6.1 – na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 

93 ust 2 Pzp – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu  

w ramach tej pozycji. 

 

Zamawiający składa podziękowanie wszystkim uczestnikom 

postępowania przetargowego. 

 

 

Z poważaniem 

     

       Prezes Zarządu 

 

       Leszek Bonna 


