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AE/ZP-27-01/16                                                                           Tarnów, 2016-01-19 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa AE/ZP-27-01/16 w zakresie 

Pakietu Nr 2 

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający - 

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

zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209.000 EURO 

na dostawy: niesterylnych jednorazowych materiałów higienicznych: fartuchów i ubrań 

operacyjnych, czepków, poszew, poszewek, prześcieradeł, koszul dla pacjenta oraz masek 

ochronnych do stosowania przez personel medyczny i ochraniaczy na obuwie dla Szpitala 

im. E. Szczeklika w Tarnowie – wybrana została oferta Firmy: 

3M Poland Sp. z o.o., Al. Katowicka 117, Kajetany, 05-830 Nadarzyn, woj. mazowieckie  w: 

Pakiecie Nr 2 

Cena wybranej oferty: 7.847,40 zł (słownie: siedem tysięcy osiemset czterdzieści siedem złotych 

40/100), w tym cena netto: 6.380,00 zł (słownie: sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych 

00/100) 

 

Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów na podstawie kryteriów oceny ofert 

(opisanych wzorami) określonych w SIWZ  - obliczonych jako suma punktów przyznanych 

ofercie przez poszczególnych członków komisji za wymienione w SIWZ kryterium, z 

uwzględnieniem wagi tego kryterium. 

Umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana może być zawarta zgodnie z art. 94 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych po dniu 25 stycznia 2016 r. 

 W wyżej wymienionym postępowaniu złożone zostały oferty Wykonawców, których nazwy 

(firmy), imiona i nazwiska, siedziby, miejsca zamieszkania i adresy przedstawiono w poniższej 

tabeli: 

Nr 

oferty 

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

zamieszkania i adresy Wykonawcy 

Pakiety, w których Wykonawca 

złożył ofertę 

I 3M Poland Sp.z o.o., Al. Katowicka 117, Kajetany, 05-

830 Nadarzyn, woj. mazowieckie 

Pakiet Nr 2 

III Zarys International Group Sp. z o.o. Sp.k., ul. Pod 

Borem 18, 41-808 Zabrze, woj. śląskie 

Pakiet Nr 2 

Punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację przedstawiono 

poniżej: 

    

Pakiet Nr 2    

Numer oferty Cena brutto 
Termin realizacji reklamacji 

Razem 

Oferta Nr I 490.00 0.00 490.00 
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Z postępowania nie został wykluczony żaden wykonawca. 

Informacja o Wykonawcach których oferty zostały odrzucone - sprawa AE/ZP-27-01/16 

Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień publicznych 

zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty do postępowaniu w sprawie udzielenia 

zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 

209.000 EURO na dostawy: niesterylnych jednorazowych materiałów higienicznych: 

fartuchów i ubrań operacyjnych, czepków, poszew, poszewek, prześcieradeł, koszul dla 

pacjenta oraz masek ochronnych do stosowania przez personel medyczny i ochraniaczy na 

obuwie, iż: 

− na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy odrzucił ofertę złożoną w Pakiecie Nr 2 

przez Zarys International Group Sp. z o.o. Sp.k., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, woj. 

śląskie (dalej Wykonawca). Zgodnie z wymaganiem określonym w Załączniku Nr 1 do 

SIWZ Zamawiający wymagał zaoferowania w Pakiecie Nr 2 masek o minimalnej 

skuteczności filtrowania dla bakterii i wirusów 94%. Wezwany do wyjaśnienia, Wykonawca 

nie potwierdził, że zaoferowane maski posiadają minimalną skuteczność filtrowania dla 

bakterii i wirusów 94%. W związku z powyższym oferta w tym Pakiecie została odrzucona. 

 

Otrzymują: 

1. Wszyscy Wykonawcy którzy złożyli oferty 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. a/a 


