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ZAWIADOMIENIE
Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. t. j. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), informuje o wyborze ofert
najkorzystniejszych nr 3 w postępowaniu na dostawę materiałów opatrunkowych, materiałów
aptecznych, odzieży ochronnej oraz rękawic w roku 2018 prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego. Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających
odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zadanie nr 6
Wygrała oferta nr 7 Wykonawcy – Symed s.c , który spełnił wszystkie warunki udziału w
postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
Poniżej przedstawiamy tabelę zawierającą wykaz Wykonawców ze streszczeniem oceny i
porównaniem złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją.

Nr
Firma (nazwa)
oferty Wykonawcy

7

Symed s.c
Ul. Rynek 15
36-020 Tyczyn

oraz

adres Kryteria
oceny ofert

Przyznana Łączna
punktacja punktacja

Cena- 90
Termin dostawy-10

100

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień
publicznych, umowa nie może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zadanie nr 10
Wygrała oferta nr 2 Wykonawcy – Kot-bud s.c , który spełnił wszystkie warunki udziału w
postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
OIE Reference Laboratory for
Classical swine fever
Enzootic bovine leucosis
Porcine reproductive and respiratory syndrome
Q fever
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Poniżej przedstawiamy tabelę zawierającą wykaz Wykonawców ze streszczeniem oceny i
porównaniem złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją.

Nr
Firma (nazwa)
oferty Wykonawcy

2
6

oraz

Kot-bud s.c
Ul. Astrów 21
43-100 Tychy
Bionovo A. Ludwig
Ul. Nowodworska 7
59-220 Legnica

adres Kryteria
oceny ofert

Przyznana Łączna
punktacja punktacja

Cena- 90
Termin dostawy-10

100

Cena- 51,81
Termin dostawy- 5

61,81

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień
publicznych, umowa nie może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zadanie nr 5
Wygrała oferta nr 6 Wykonawcy – Bionovo A. Ludiwg , który spełnił wszystkie warunki udziału
w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
Poniżej przedstawiamy tabelę zawierającą wykaz Wykonawców ze streszczeniem oceny i
porównaniem złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją.

Nr
Firma (nazwa)
oferty Wykonawcy

6

oraz

Bionovo A. Ludwig
Ul. Nowodworska 7
59-220 Legnica

adres Kryteria
oceny ofert

Przyznana Łączna
punktacja punktacja

Cena- 90
Termin dostawy-10

100

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień
publicznych, umowa nie może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zadanie nr 14
Wygrała oferta nr 5 Wykonawcy – Mercator Medical S.A , który spełnił wszystkie warunki
udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
Poniżej przedstawiamy tabelę zawierającą wykaz Wykonawców ze streszczeniem oceny i
porównaniem złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją.

Nr
Firma (nazwa)
oferty Wykonawcy

5
7

oraz

Mercator Medical S.A
Ul. H. Modrzejewskiej 30
31-327 Kraków
Symed s.c
Ul. Rynek 15
36-020 Tyczyn

adres Kryteria
oceny ofert

Przyznana Łączna
punktacja punktacja

Cena- 90
Termin dostawy-10

100

Cena- 81
Termin dostawy- 10

91
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9

VWR International Sp. z o.o
Ul. Limbowa 5
80-175 Gdańsk

Cena- 58,10
Termin dostawy- 5

63,10

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień
publicznych, umowa nie może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zadanie nr 20
Wygrała oferta nr 3 Wykonawcy – Medasept Sp. zo.o , który spełnił wszystkie warunki udziału
w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
Poniżej przedstawiamy tabelę zawierającą wykaz Wykonawców ze streszczeniem oceny i
porównaniem złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją.

Nr
Firma (nazwa)
oferty Wykonawcy

3
5
9
4
7

oraz

adres Kryteria
oceny ofert

Medasept Sp. zo.o
Ul. Bałtycka 6
61-013 Poznań
Mercator Medical S.A
Ul. H. Modrzejewskiej 30
31-327 Kraków
VWR International Sp. z o.o
Ul. Limbowa 5
80-175 Gdańsk
Zarys International Group Sp. zo.o
Ul. Pod borem 18
41-808 Zabrze
Symed s.c
Ul. Rynek 15
36-020 Tyczyn

Przyznana Łączna
punktacja punktacja

Cen-90
Termin dostawy-5

95

Cena- 80,20
Termin dostawy- 10

90,20

Cena- 58,44
Termin dostawy- 5

63,44

Cena- 80,42
Termin dostawy-10

90,42

ODRZUCENIE

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień
publicznych, umowa nie może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
INFORMACJA O OFERTACH ODRZUCONYCH NA ZADANIE NR 20
Na podstawie art. 89 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych , zamawiający odrzuca
ofertę złożoną przez firmę Symed s.c z siedzibą w Tyczynie , gdyż oferta jest niezgodna z ustawę.
Wykonawca poinformował, że nie utrzyma zaoferowanych cen w formularzu cenowym. Zgodnie z art.
144 ustawy Pzp, zakazuje się istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.
Z uwagi na powyższe zamawiający postanawia jak na wstępie.
Zadanie nr 21
Wygrała oferta nr 5 Wykonawcy – Mercator Medical Sp. zo.o , który spełnił wszystkie warunki
udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
Poniżej przedstawiamy tabelę zawierającą wykaz Wykonawców ze streszczeniem oceny i
porównaniem złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją.
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Nr
Firma (nazwa)
oferty Wykonawcy

5
3
4
7

oraz

adres Kryteria
oceny ofert

Mercator Medical S.A
Ul. H. Modrzejewskiej 30
31-327 Kraków
Medasept Sp. zo.o
Ul. Bałtycka 6
61-013 Poznań
Zarys International Group Sp. zo.o
Ul. Pod borem 18
41-808 Zabrze
Symed s.c
Ul. Rynek 15
36-020 Tyczyn

Przyznana Łączna
punktacja punktacja

Cena- 90
Termin dostawy-10

100

Cena- 81,65
Termin dostawy-5

86,65

Cena- 78,14
Termin dostawy-10

88,14

ODRZUCENIE

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień
publicznych, umowa nie może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
INFORMACJA O OFERTACH ODRZUCONYCH NA ZADANIE NR 21
Na podstawie art. 89 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych , zamawiający odrzuca
ofertę złożoną przez firmę Symed s.c z siedzibą w Tyczynie , gdyż oferta jest niezgodna z ustawę.
Wykonawca poinformował, że nie utrzyma zaoferowanych cen w formularzu cenowym. Zgodnie z art.
144 ustawy Pzp, zakazuje się istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.
Z uwagi na powyższe zamawiający postanawia jak na wstępie.
Informacja o środkach ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy Prawo
zamówień publicznych.
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