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      Sokółka dn. 18.03.2020r  

 

Ogłoszenie o wyborze oferty   

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartość 
214000 euro na dostawę  sprzętu i aparatury medycznej wg dodatku nr 2 i 5 do SIWZ CPV – 33100000-1 
Urządzenia medycznena podstawie programu „Poprawa dostępności do usług w obszarze chorób 
będących przyczyną dezaktywizacji zawodowej w SP ZOZ w Sokółce.  

Znak sprawy: SPZOZ APMED 1 / 2020   Nr ogłoszenia – 2020/S 010-018936 z dnia 15 - 01- 2020r 

                  
W poszczególnych  grupach wybrano następującą ofertę: 

Nr 
grupy 

Wybrana  firma Wartość netto  brutto zł/ 

przyznane pkt. wybranej 
oferty 

Nr oferty / Liczba pkt. 

1 

Przetarg unieważniono. Art. 93.ust.1 pkt 4 ustawy PZP. Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z 
najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia 

2 

numer oferty: 2 
Systemy Medyczne Rafał Rosłaniec  

05-400 Otwock ul. Kaczeńców 3 
Jedna oferta 

196290,00 
211993,20 

26 Pkt 

 2 / 100,00 

3 

numer oferty: 5 
YOMED Joanna Wawrzyniak 

40-733 Katowice ul. Poleska 18/2 
Jedna oferta 

243000,00 
262440,00 

25 Pkt 

 5 / 100,00 

4 

numer oferty: 1 
Biameditek Sp. z o.o. 

15-620 Białystok ul. Elewatorska 58 
Jedna oferta 

77250,00 
83430,00 

20 Pkt 

 1 / 100,00 

5 

Przetarg unieważniono. Art. 93.ust.1 pkt 4 ustawy PZP. Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z 
najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia 

6 

numer oferty: 6 
Dräger Polska sp. z o. o. 

02-495 Warszawa ul. Posag 7 Panien 1 
Jedna oferta 

44000,00 
47520,00 

4 Pkt 

 6 / 100,00 

7 

numer oferty: 4 
OPTIMED PRO-OFFICE A.P. SZEWCZYK SPÓŁKA 

JAWNA 
32-086 Węgrzce ul. Forteczna 5 

Najkorzystniejsza oferta nie podlegająca odrzuceniu 

76851,85 
83000,00 

3 Pkt 

 4 / 100,00 

Videomed  Zakład Elektroniczny Justyn Skrzętnicki 58-310 Szczawno Zdrój ul. 
Klonowa 18 

Odrzucona 

 

PRZEWIDYWANY TERMIN  ZAWARCIA UMOWY Z WYBRANYMI WYKONAWCAMI TO  
23.03.2020r. dla grup 2, 3, 4, 6 oraz dla grupy 7 30.03.2020r W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO 

SEKRETERIAT POK. 105. lub drogą korespondencyjną. 

 
 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce 

http://www.szpitalsokolka.pl/kontakt.html


 

Oferty odrzucone   

Zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 1 i pkt. 8 oraz art. 82 ust. 3 Ustawy Pzp Zamawiający, powołując się na zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, §10. Ust. 2 – odrzuca ofertę Wykonawcy  Videomed Zakład 
Elektroniczny Justyn Skrzętnicki 58-310 Szczawno Zdrój ul. Klonowa 18 – w grupie 7. 
 

Wykonawca złożył ofertę nieskutecznie ponieważ oświadczenie woli nie zostało podpisane. KIO 748/15 
,,Pod pojęciem oferty, zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem orzecznictwa, rozumie się oświadczenie 
wykonawcy wyrażone w formularzu ofertowym, będące jednostronnym zobowiązaniem wykonawcy do 
wykonania oznaczonego świadczenia na rzecz zamawiającego. Oferta, zgodnie z art. 66 § 1 k.c. mającego 
zastosowanie w przedmiotowej sprawie na podstawie art. 14 ustawy PZP stanowi oświadczenie woli 
zawarcia umowy określające istotne postanowienia tej umowy.” Formularz ofertowy nie należy do katalogu 
oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, a zatem nie może być w tym trybie 
uzupełniony czy poprawiony. W przypadku braku podpisania formularza oferty nie zachodzi również omyłka o 
jakiej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, bowiem oferta niepodpisana jest z mocy prawa nieważna i nie 
wywołuje skutków prawnych (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 28 kwietnia 2015 r.; sygn. akt KIO). 
 
 
 Zamawiający mając na względzie art.7 , zgodnie z art.89 ust.1 pkt.1 i 8  Ustawy Pzp  zachowując 
zasadę uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców zmuszony jest odrzucić Państwa ofertę w 
w/w grupie. 

 

Oferenci wykluczeni z postępowania 

Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy. 

Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamieści niniejsze informacje o wyborze 
oferty, wykluczeniu wykonawców i odrzuceniu ofert również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie 
dostępnym w swojej siedzibie. 
 Pouczenie: zgodnie z art. 180  Ustawy PZP Wykonawca może wnieść odwołanie w ciągu 10 dni od 
dnia, przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiących podstawę jego wniesienia.  

 

Sporządził: 
St. inspektor d/s zamówień publicznych 
Andrzej Dowgiert           Zatwierdził: 
                                                                              Dyrektor SPZOZ w Sokółce 
                                                                                      Jerzy Kułakowski    
       
                     


