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Znak: AE/DZiM-24-14/17         Tarnów, 2017-04- 12 

Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę zmotoryzowanych szyn CPM do stawu 

biodrowego i kolanowego oraz podstaw jezdnych do szyn 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 zmotoryzowanych 

szyn CPM do stawu biodrowego i kolanowego oraz podstaw jezdnych do szyn – wybrana 

została oferta Firmy: 

KALMED Iwona Renz, ul. Wilczak 3, 61-623 Poznań, woj. wielkopolskie: 

Cena wybranej oferty: 35.268,00 zł (słownie: trzydzieści pięć  tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem 

złotych 00/100), w tym cena netto: 32.410,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące czterysta dziesięć 

złotych 00/100) 

Umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana będzie zawarta po dniu 12 kwietnia  

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

(do uzgodnienia). 

Zapytanie ofertowe przesłano do 3 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 PEM Medic Grażyna Wachowicz, ul. Dźwiękowa 16, 02-857 

Warszawa, woj. mazowieckie 

Oferta odrzucona 

II KALMED Iwona Renz, ul. Wilczak 3, 61-623 Poznań, woj. 

wielkopolskie 

100,00 pkt 

Z zapytania ofertowego odrzucono ofertę firmy: 

- PEM Medic Grażyna Wachowicz, ul. Dźwiękowa 16, 02-857 Warszawa, woj. mazowieckie  

(dalej Wykonawca). Zgodnie z wymaganiem Zamawiającego określonym w treści zapytania 

ofertowego do oferty należało załączyć Załącznik Nr 3, zawierający wymagane i oferowane 

parametry przedmiotu zamówienia. W złożonej brak wymaganego Załącznika Nr 3.  

W związku z powyższym oferta Wykonawcy została odrzucona. 

 

Otrzymują: 

1. Wszyscy Wykonawcy którzy złożyli oferty 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. a/a 


