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Chojnice, 16 października 2007 r. 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty 

w postępowaniu o udzielenie  

N/znak: DZAP-380-5/43/07     zamówienia publicznego 

 

DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na dostawę rękawic i osłonek medycznych. 

  

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 rękawic i osłonek medycznych wybrano następujące 

oferty: 

a. Oferta nr 3 (w zakresie zadania 1) złożona przez Mercator Medical S.A.,  

ul. Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków; łączna wartość oferty w zakresie 

wskazanego zadania: 147.882,21 zł. 

b. Oferta nr 6 (w zakresie zadania 2) złożona przez Bialmed Sp. z o.o.,  

ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska; łączna wartość oferty w zakresie 

wskazanego zadania: 665,63 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 (zadanie nr 1 - kryterium: cena – 80%, ocena 

jakości – 20%; zadanie nr 2 – kryterium: cena 100%). 

 

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

w żadnej z pozycji:  

- Oferta nr 1 złożona przez „PYRAMED” Przedsięb. Obrotu Atestowanym Sprzętem Medycznym,  

ul. Kołodzieja 30, 61-070 Poznań. 

- Oferta nr 2 złożona przez Abook Sp. z o.o., ul. Brzostowska 22, 04-985 Warszawa  

- Oferta nr 4 złożona przez Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego „Centrowet – 

Cezal” Sp. z o.o., ul. Słoneczna 16F, 76-200 Słupsk 

- Oferta nr 5 złożona przez Polmil Sprzęt Medyczny, ul. Ks. J. Schulza 1, 85-315 Bydgoszcz 

 

 

Szczegółowa punktacja wszystkich złożonych ofert w ramach poszczególnych pozycji  

w załączeniu. 

 

 

 

  



  

II. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 Pzp Zamawiający informuje, że: 

oferta nr 2 złożona przez firmę Abook Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie została odrzucona 

na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp – jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający w zadaniu 1 poz. 6 wymagał zaoferowania 

rękawic chirurgicznych jałowych bezpudrowych syntetycznych - neoprenowych, kolor 

zielony, chlorowanych i silikonowanych z wewnętrzną warstwą poliuretanową, 

powierzchnią lekko teksturowaną, mankietem prostym bez rolowanego zakończenia  

z opaską przylepną, kształt anatomiczny ze różnicowaniem na prawa i lewą dłoń, rozmiar 

od 6 do 8,5 (rozmiar do wyboru zamawiającego). Firma Abook Sp. z o.o. zaoferowała  

w zadaniu 1 poz. 6 rękawice w kolorze jasno brązowym, a więc produkt niezgodny  

z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ. 

III. Na zasadzie art. 92 ust. 1 pkt 3) Pzp zamawiający informuje, że w wyniku postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę rękawic i osłonek medycznych 

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wykluczono wykonawcę:  

Polmil Sprzęt Medyczny z siedzibą w Bydgoszczy.  
Wykonawca wykluczony na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 3) Pzp: 

- złożone zaświadczenie wystawione przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych datowane na 

20.06.2007 r. nie posiada adnotacji o aktualności na dzień składania ofert  

– zamawiający wymagał, aby dokument był wystawiony nie wcześniej niż 3 m-ce przed 

terminem składania ofert (Wykonawca nie skorzystał z możliwości uzupełnienia 

dokumentu na zasadzie art. 26 ust. 3 Pzp). 

 

 

Zamawiający składa podziękowanie wszystkim uczestnikom postępowania 
przetargowego. 

 

 

Z poważaniem 

        

       Dyrektor 

       Leszek Bonna 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
A.T.R.

 



Chojnice, dnia 16 października 2007 r. 
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 211000 euro na dostawę rękawic i osłonek medycznych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
Sporządziła: Anna Tuszkiewicz-Rudnik 
 

Lp. Kryterium 
oceny: 

1 
P.O.A.S.M 
Pyramed 

 ul. Kołodzieja 30  
61-070 Poznań 

2 
Abook  

Sp. z o.o.  
ul. Brzostowska 22  
04-985 Warszawa 

3 
Mercator 

Medical S.A. 
 ul. 

H.Modrzejewski
ej 30  

31-327 
Kraków 

4 
Centrowet Cezal  

Sp. z o.o.  
ul. Słoneczna 

16F  
76-200 Słupsk 

5 
Polmil Sprzęt 

Medyczny  
ul. Ks. J. Schulza 1  
85-315 Bygdoszcz 

6 
Bialmed 

 Sp. z o.o. 
 ul. Marii 

Konopnickiej 11 a  
12-230 Biała Piska 

Zad. nr 
1 Cena – 80% ----- 80,00 ----- ----- 

 Ocena jakości 
– 20%  

Oferta 
odrzucona 

16,00   

Zad. nr 
2 Cena – 100% 75,00 ----- 36,00 90,00 

Wykonawca 
wykluczony 

 
100,00 


