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Znak: AE/DZiM-24-4/17         Tarnów, 2017-02- 08 

Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę płyt: CD, DVD, Blu-ray oraz kopert na płyty CD 

dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie 

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie, ul. Szpitalna 13, 33-100 Tarnów 

zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego  na dostawę płyt: CD, DVD, Blu-

ray oraz kopert na płyty CD – wybrana została oferta Firmy: 

Firma Handlowa "Dik-Pap s.c. G. Knapik, E. Knapik, ul. Starodąbrowska 4, 33-100 Tarnów, woj. 

małopolskie: 

Cena wybranej oferty: 16.419,89 zł (słownie: szesnaście  tysięcy czterysta dziewiętnaście złotych 

89/100), w tym cena netto: 13.349,50 zł (słownie: trzynaście tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć złotych 

50/100) 

Umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana będzie zawarta po dniu 08 lutego  

2017 r. – zostanie przesłana pocztą lub Wykonawca podpisze umowę w siedzibie Zamawiającego  

(do uzgodnienia). 

Zapytanie ofertowe przesłano do 5 firm oraz zamieszczono na stronie internetowej Szpitala.  

W wyżej wymienionym zapytaniu ofertowym złożone zostały oferty Wykonawców, których 

nazwy (firmy), imiona i nazwiska, siedziby, miejsca zamieszkania i adresy oraz punktację 

przyznaną ofertom w kryterium cena przedstawiono w poniższej tabeli: 

Nr 

oferty 

Nazwy (firmy), imiona i nazwiska, siedziby, miejsca 

zamieszkania i adresy Wykonawcy 

Punktacja przyznana ofertom 

w kryterium cena 

I P.P.U.H. CONTENT Sp. z o.o., al. W. Korfantego 66, 40-161 

Katowice, woj. śląskie 

Oferta odrzucona 

II Firma Handlowa "Dik-Pap s.c. G. Knapik, E. Knapik, ul. 

Starodąbrowska 4, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie 

100,00 pkt 

 

Z zapytania ofertowego odrzucona została oferta P.P.U.H. CONTENT Sp. z o.o.,  

al. W. Korfantego 66, 40-161 Katowice, woj. śląskie. Zamawiający postawił w treści zapytania 

ofertowego wymóg załączenia do oferty  materiałów informacyjnych producenta przedmiotu 

zamówienia zaoferowanego w Formularzu Cenowym w pozycjach 1 – 4, potwierdzających,  

że okres przechowywania danych na zaoferowanych płytach wynosi co najmniej 30 lat. W pkt 5 

zasad i trybu wyboru najkorzystniejszej oferty niniejszego zapytania ofertowego Zamawiający 

określił, że dokona wyboru wykonawcy wyżej wymienionego zamówienia spośród ofert 

złożonych w wyznaczonym terminie i równocześnie spełniających wymagania określone  

w zapytaniu ofertowym. 

 

Otrzymują: 

1. Wszyscy Wykonawcy którzy złożyli oferty 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. a/a 


