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Znak: AE/DZiM-24-15/17         Tarnów, 2017-05- 15 

Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę stołu do badań i drobnych zabiegów 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 stołu do badań  
i drobnych zabiegów – wybrana została oferta Firmy: 

FORMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., ul. Leśnianka 97, 34-300 Żywiec, woj. 
śląskie: 

Cena wybranej oferty: 7.417,44 zł (słownie: siedem  tysięcy czterysta siedemnaście złotych 44/100),  
w tym cena netto: 6.868,00 zł (słownie: sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem złotych 00/100) 

Umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana będzie zawarta po dniu 15 maja  
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 FORMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., 
ul. Leśnianka 97, 34-300 Żywiec, woj. śląskie 

100,00 pkt  

II F.H.U. Euro-Medical Maciej Świda, ul. Ogrodowa 3b, 43-300 
Bielsko-Biała, woj. śląskie 

Oferta odrzucona 

Z zapytania ofertowego odrzucono ofertę firmy: 

- F.H.U. Euro-Medical Maciej Świda, ul. Ogrodowa 3b, 43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie 
(dalej Wykonawca). Zgodnie z wymaganiem Zamawiającego określonym w treści zapytania 
ofertowego do oferty należało załączyć Załącznik Nr 2, tj. Formularz Cenowy, w którym należało 
podać między innymi nazwę handlową/numer katalogowy oraz producenta zaoferowanego stołu . 
W złożonej brak wymaganego Załącznika Nr 2. W związku z powyższym oferta Wykonawcy 
została odrzucona. 

 

Otrzymują: 
1. Wszyscy Wykonawcy którzy złożyli oferty 
2. Strona internetowa Zamawiającego 
3. a/a 


