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Lipsko, dn. 06.12.2017 r.

ZPU/13/2017
Protokół z wyboru wykonawcy zamówienia

o wartości nie przekraczającej równowartości 30. 000 euro
1. Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia są dostawy drobnego sprzętu jednorazowego użytku w podziale na 5 pakiety:
Nr
Nazwa przedmiotu zamówienia - pakietu
pakietu
1
Sterylizacja
1a
rękaw, papier krepowy, taśmy
2
Zestawy do wkłuć centralnych
3
Drobny sprzęt medyczny
4
Zestaw do punkcji
dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej 27-300 Lipsko ul. J. Śniadeckiego 2, zwanego dalej
zamawiającym, zgodnie z opisem zawartym w formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik nr 2 do SIWZ).
2. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy pochodzenie – należy
przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach
techniczno /eksploatacyjno /użytkowych nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu zamówienia.
3. Określone ilości są szacunkowe, mogą ulegać zmianom w zależności od aktualnych potrzeb zamawiającego.
4. Dostawy sukcesywne, średni 1 raz w miesiącu na koszt i ryzyko Wykonawcy, według składanych zamówień
telefonicznych (lub e-mail).
5. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia wraz z ulotką informacyjna sporządzoną w języku
polskim zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem
6. Dostawa niezgodna z zamówieniem będzie zwrócona dostawcy z koniecznością wymiany na właściwą.
7. Zamawiający wymaga zachowania stałości cen przez cały okres trwania umowy.
8. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zamówienie zostało podzielone na 4 części. Każdy z
wykonawców może złożyć ofertę na dowolną ilość części.
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
10. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 / 7.
2. Wykonawcy zaproszeni do składania ofert
a) W dniu 23.10.2017 Zamawiający zamieścił na stronie internetowej SIWZ z załącznikami w celu
poinformowania wszystkich potencjalnych wykonawców o zamówieniu. Tego samego dnia
zamawiający przesłał również do BZP ogłoszenie o zamówieniu.

3. Wartość szacunkowa zamówienia:
Szacunkowa wartość zamówienia (netto) wynosi 77 408,15 tj. 18 541,32 euro, wg kursu 1 euro = 4,1749zł.
Zamówienie zostało podzielone na 4 zadania.
b)

Porównanie złożonych ofert:

W terminie do dnia 06.11.2017 .do godziny 09.00 do siedziby zamawiającego zostało złożonych 6 ofert.
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NAZWA I ADRES WYKONAWCY
EUMed Sp. z o.o.
Ul. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa
MCMedical Marcin Cieślak
05-500 Piaseczno, ul owocowy Sad 5
ZARYS international Group Sp. z o.o. Sp.k.
Ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

1

TZMO S.A.
Ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń
NEOMED Barbara J. Stańczyk
05-501 Piaseczno, ul. Kajki 18
Bialmed Sp. z o.o.
12-230 Biała Piska
Ul. Konopnickiej 11a

23 653,94

3
4
1a

27 999,03
2 116,80
9 294,72

3

27 902,15

3

28 842,38

1. Wskazanie wykonawcy i uzasadnienie wyboru:
Pakiet 1 – sterylizacja
Unieważniono postępowanie w powyższym zakresie
Uzasadnienie faktyczne
Jedyna złożona w postepowaniu oferta znacznie przewyższa możliwości finansowe zamawiającego. Oferta
jest wyższa o 7 929,80 złotych w stosunku do kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację
zamówienia.
Uzasadnienie prawne
Wewnętrzny regulamin postępowania w związku z Art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP.

Pakiet 1a – Rękaw, papier krepowy i taśmy
Wykonawca: oferta oznaczona nr 4: Toruńskie Zakłądy Materiałów Opatrunkowych S.A.
Ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń
Uzasadnienie wyboru:
Jedyna oferta złożona w powyższym zakresie.
Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

Pakiet 2- Zestawy do wkłuć centralnych
Wykonawca: oferta oznaczona nr 1: EUMed Sp. z o.o.
Ul. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa

Uzasadnienie wyboru:
Jedyna oferta złożona w powyższym zakresie.
Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

Pakiet 3 – Drobny sprzęt medyczny
Wykonawca: oferta oznaczona nr 5: NEOMED Barbara J. Stańczyk, 05-501 Piaseczno, ul. Kajki 18

W powyższym zakresie ofertę złożyli również:
Wykonawca: oferta oznaczona nr 3: ZARYS International Group Sp. z o.o., Sp. k.
41-808 Zabrze ul. Pod Borem 18,
2

Wykonawca: oferta oznaczona nr 6: Bialmed Sp. z o.o.
12 – 230 Biała Piska ul. Konopnickiej 11a
Uzasadnienie wyboru:
Oferta najkorzystniejsza pośród złożonych ofert
Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu.
Pakiet 4 – zestaw do punkcji
Wykonawca: oferta oznaczona nr 3: ZARYS International Group Sp. z o.o., Sp. k.
41-808 Zabrze ul. Pod Borem 18

Uzasadnienie wyboru:
Jedyna oferta złożona w powyższym zakresie.
Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

Zatwierdzam wybór wykonawcy

..................................................
podpis osoby sporządzającej protokół

.......................................................
data i podpis Kierownika Jednostki
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