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Wykonawcy, którzy złożyli oferty 

w postępowaniu o udzielenie 

N/znak: DZAP-380-6/23/09    zamówienia publicznego 

 

DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na dostawę materiałów do procesu sterylizacji. 

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 materiałów do procesu sterylizacji wybrano 

następujące oferty: 

a. Oferta nr 1 (w zakresie zad. 3, 4, 5, 6) złożona przez AMED Biuro Techniczno-Handlowe,  

ul. Umińskiego 3/8, 03-984 Warszawa ; łączna wartość oferty w zakresie wskazanych 

zadania: 24290,84 zł. 

b. Oferta nr 2 (w zakresie zad. 7) złożona przez KTG SEMIGAT S.A., ul. Ratuszowa 11, 03-450 

Warszawa; łączna wartość oferty w zakresie wskazanego zadania: 6981,41 zł. 

c. Oferta nr 5 (w zakresie zad. 1, 2, 9) złożona przez INFORMER MED. Sp. z o.o., ul. Winogrady 

118, 61-626 Poznań; łączna wartość oferty w zakresie wskazanych zadań: 36281,56 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 3 oferty, których nie uznano za najkorzystniejsze  

w żadnym z zadań:  

- Oferta nr 3  złożona przez TZMO S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń.  

- Oferta nr 4 złożona przez P.W. SORIMEX Sp. z o.o., ul. Równinna 25, 87-100 Toruń. 

- Oferta nr 6 złożona przez MEDAN sp.j. Hurtownia Farmaceutyczna W. Pawlak, G. Arndt i s-ka, 

ul. Morska 8, 85-725 Bydgoszcz. 

 

Szczegółowa punktacja wszystkich złożonych ofert w ramach poszczególnych zadań  

w załączeniu. 

 

II.   Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 Pzp zamawiający informuje, że odrzucono ofertę nr 5 w zakresie 

zadania  

nr 8: Oferta nr 5 złożona przez firmę INFORMER MED. Sp. z o.o., ul. Winogrady 118, 61-626 Poznań 

została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – jej treść 

nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający wymagał 

zaoferowania w zadaniu nr 8 pakiecie 1 pozycji 6 i w pakiecie nr 2 pozycji 2 testów, w których na 

pojedynczych sztukach umieszczona jest informacja wymagana w SIWZ tj. symbol numeryczny, 

natomiast dołączone do oferty próbki wymogu tego nie spełniają. W związku z powyższym oferta  

nr 5 w zakresie zadania 8 podlega odrzuceniu jako niezgodna z treścią specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 



  

 

III. Zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2 Pzp zamawiający informuje, że postępowanie zostało 

unieważnione w zakresie następującego zadania: 

- Zad. 8 – na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4 Pzp – cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, którą 

Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 

Zamawiający składa podziękowanie wszystkim uczestnikom postępowania 

przetargowego. 

 

 

 

Z poważaniem     

       Dyrektor 
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