
Samodzielny Publiczny
Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej
im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
ul. Bytomska 62
41-940 Piekary Śląskie
Sekcja d/s zamówień publicznych
Znak sprawy: SZP.270-2/18

Piekary Śląskie 16/02/2018 r.

    ………………………………………

                                                                                                   ………………………………………

                                                                                         ………………………………………

Dotyczy zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: 
Dostawy worków i toreb
Ogłoszenie nr 502987-N-2018 z dnia 2018-01-09r.

Zamawiający, na podstawie art. 92 ust. 1  ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych
z póź. zm. (Dz.U.2015.2164 z dnia 2015.12.22), dalej, pzp , niniejszym informuje, iż: 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to: 35 835,56 zł.

2. Do w/w postępowania wpłynęły następujące oferty:

Oferta nr 1
HELPLAST J. Hadasik, M. Helbig
ul. Powstańców Śl. 11
43-190 Mikołów
T/F: 32-22-15-246 
e-mail: biuro@helplast.pl 
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy
Okres gwarancji: min. 6 miesięcy od daty dostawy
Warunki płatności: 60 dni
Cena oferty: 35 792,75 zł

Oferta nr 2
Firma „LONA” Ilona Nowak
ul. Narutowicza 15
41-503 Chorzów
T/F: 32-350-00-45
e-mail: handel@firmalona.pl 
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy
Okres gwarancji: min. 6 miesięcy od daty dostawy
Warunki płatności: 60 dni
Cena oferty: 35 971,10 zł
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3. Streszczenie i porównanie złożonych ofert

NR OFERTY/ OFERENT
PUNKTY W

KRYTERIUM CENA
PUNKTY W KRYTERIUM

TERMIN PŁATNOŚCI
PUNKTY RAZEM

Oferta nr 1
HELPLAST J. Hadasik, M. Helbig
ul. Powstańców Śl. 11
43-190 Mikołów

60 40 100

4. Wybrano najkorzystniejszą ofertę:
Oferta nr 1
HELPLAST J. Hadasik, M. Helbig
ul. Powstańców Śl. 11
43-190 Mikołów
T/F: 32-22-15-246 
e-mail: biuro@helplast.pl 
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy
Okres gwarancji: min. 6 miesięcy od daty dostawy
Warunki płatności: 60 dni
Cena oferty: 35 792,75 zł
UZASADNIENIE:
Oferta spełnia warunki zawarte w siwz i uzyskała największą liczbę punktów w kryterium oceny ofert,
a zatem na podstawie art. 91 ust 1 Pzp. oferta została uznana za najkorzystniejszą.

5. Nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

6. Odrzucono następujące oferty:

Oferta nr 2
Firma „LONA” Ilona Nowak
ul. Narutowicza 15
41-503 Chorzów
T/F: 32-350-00-45
e-mail: handel@firmalona.pl 
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy
Okres gwarancji: min. 6 miesięcy od daty dostawy
Warunki płatności: 60 dni
Cena oferty: 35 971,10 zł
UZASADNIENIE:  
Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp, informuje, że oferta zostaje odrzucona. Jak wynikało
z  postanowień  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  Zamawiający  wymagał  w  ramach
potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego,
złożenia  katalogu  producenta  oferowanego  asortymentu  z  opisem  potwierdzającym  wymagania
Zamawiającego, opisane w załączniku nr 4 do SIWZ. Wykonawca wraz z ofertą, jak i wezwany do
uzupełnienia oferty  w trybie  art.  26  ust.  3 pzp  nie  złożył  wymaganego katalogu,  co nie pozwala
zamawiającemu na identyfikację produktu i w efekcie na ocenę, czy spełnia on wymogi specyfikacji .
W  związku  z  powyższym  Zamawiający,  odrzuca  ofertę  jako,  że  jej  treść  nie  dopowiada  treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
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7. Zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych umowa może być zawarta w terminie
nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty jeżeli
zawiadomienie zostało przesłane środkami komunikacji elektronicznej w tym faxem albo 10 dni jeżeli
zostało  przesłane  w  inny  sposób.  Zamawiający  może  zawrzeć  umowę  w  sprawie  zamówienia
publicznego przed upływem tego terminu, gdy złożono tylko jedną ofertę.

Z poważaniem


