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Dotyczy zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: 
Dostawy pasków do badań moczu wraz z dzierżawą czytnika
Ogłoszenie nr 639103-N-2018 z dnia 2018-10-23r.

Zamawiający,  na  podstawie  art.  92  ust.  1   ustawy  z  dnia  29.01.2004  r.  –  Prawo  zamówień
publicznych z póź. zm. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), dalej, pzp, niniejszym informuje, iż: 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to: 
23 403,60 zł

2. Do w/w postępowania wpłynęły następujące oferty:
Oferta nr 1
MEDAN Andrzej Hędrzak
ul. ks. dr Antoniego Korczoka 32
44-103 Gliwice
T: 32-336-97-00
F: 32-336-97-41
e-mail: przetargi@medan.com.pl 
Termin płatności: 60 dni
Okres gwarancji: 24 miesiące
Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące od zawarcia umowy
Cena oferty: 16 343,40 zł

Oferta nr 2
BioMaxima Spółka Akcyjna
ul. Vetterów 5
20-277 Lublin
T: 81-745-44-23
F: 81-745-44-24
e-mail: przetargi@biomaxima.com 
Termin płatności: 30 dni
Okres gwarancji: 24 miesiące
Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące od zawarcia umowy
Cena oferty: 17 208,00 zł
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3. Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

Lp. NR OFERTY/ OFERENT

PUNKTY 
W

KRYTERIUM
CENA

PUNKTY 
W KRYTERIUM

FUNKCJONALNOŚĆ 

PUNKTY RAZEM
(po uwzględnieniu

wag)

1

Oferta nr 1
MEDAN Andrzej Hędrzak
ul. ks. dr Antoniego Korczoka 32
44-103 Gliwice

60 15 75

2

Oferta nr 2
BioMaxima Spółka Akcyjna
ul. Vetterów 5
20-277 Lublin

56,99 5 61,99

4. Wybrano najkorzystniejszą ofertę:

Oferta nr 1
MEDAN Andrzej Hędrzak
ul. ks. dr Antoniego Korczoka 32
44-103 Gliwice
T: 32-336-97-00
F: 32-336-97-41
e-mail: przetargi@medan.com.pl 
Termin płatności: 60 dni
Okres gwarancji: 24 miesiące
Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące od zawarcia umowy
Cena oferty: 16 343,40 zł
Uzasadnienie:
Oferta spełnia warunki zawarte w siwz i uzyskała największą liczbę punktów w kryteriach oceny
ofert a zatem na podstawie art. 91 ust 1 Pzp. oferta została uznana za najkorzystniejszą. 

5. Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

6. Nie odrzucono żadnej oferty.

7. Nie unieważniono postępowania.

8. Nie dopuszczono ani nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

9. Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 pzp, Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia
publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy
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użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób
w  przypadku  zamówień,  których  wartość  jest  mniejsza  niż  kwoty  określone  w  przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp. Zamawiający zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a pzp,
może zawrzeć umowę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przed upływem tych
terminów, w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.

             Z poważaniem


