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SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo 

i Psychicznie Chorych w Rybniku  

jest jednostką ochrony zdrowia  

Samorządu Województwa Śląskiego 

 

 Rybnik, dnia 31 lipca 2018 r. 

 

 

DZp.380.2.12.2018.DGt.355.P 

 

Znak sprawy  

  

 

 

Do wszystkich Wykonawców 

 

 

 

Dotyczy: zamówienia zorganizowanego w trybie zapytania ofertowego na dostawy mydła, 

płynów do mycia naczyń, proszków, ścierki do podłóg, zmywaków kuchennych, 

mleczka do czyszczenia, odkamieniacza do urządzeń kuchennych (powtórka) 

 

 

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERT 

 

 

Dyrektor SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, 

działając na podstawie § 8 ust. 25 pkt 1) obowiązującego u Zamawiającego Wewnętrznego 

regulaminu udzielania zamówień oraz nadzoru nad ich realizacją (Załącznika do Zarządzenia 

Nr 8/2017/ORG-FIN/8 z dnia 27.01.2017 r.), odrzuca w w/w postępowaniu oferty następujących 

Wykonawców: 

1) DABEX Kołodziej i Jęczmionka Sp. z o.o. - ul. Żelazna 4, 41-709 Ruda Śląska, ponieważ treść 

oferty nie odpowiada treści Formularza asortymentowo - cenowego, tzn. Wykonawca 

w pozycji 9 zaoferował mleczko 550G, natomiast Zamawiający w treści Formularza 

asortymentowo - cenowego (Załącznika nr 1 do Formularza oferty) wymagał mleczka do 

czyszczenia w op. 500 ml. Wykonawca w pozycji 13 zaoferował odkamieniacz 500 ml, 

natomiast Zamawiający w treści w/w formularza wymagał odkamieniacza do urządzeń 

kuchennych w op. 250 ml. Wobec tego należy stwierdzić, iż treść oferty nie odpowiada treści 

Formularza asortymentowo - cenowego. 
 

2) „Smyła II” Sp. Jawna Sebastian, Wioletta Smyła - ul. Rybnicka 29, 44-335 Jastrzębie Zdrój, 

ponieważ treść oferty nie odpowiada treści Formularza asortymentowo - cenowego, tzn. 

Wykonawca w pozycji 13 zaoferował odkam. do AGD 500 ml, natomiast Zamawiający 

w treści Formularza asortymentowo - cenowego (Załącznika nr 1 do Formularza oferty) 

wymagał odkamieniacza do urządzeń kuchennych w op. 250 ml. Wobec tego należy 

stwierdzić, iż treść oferty nie odpowiada treści Formularza asortymentowo - cenowego. 
 

3) REPRINT IZABELA BRZEZINA - ul. Furgoła 40, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, ponieważ 

treść oferty nie odpowiada treści Formularza asortymentowo - cenowego, tzn. Wykonawca 

w kolumnie „Cena jedn. netto [PLN]” w poz. 12 podał cenę jednostkową netto za wiaderko 10 

kg, natomiast Zamawiający w treści Formularza asortymentowo - cenowego (Załącznika nr 1 

do Formularza oferty) wymagał podania ceny jednostkowej netto za kg. Wobec tego należy 

stwierdzić, iż treść oferty nie odpowiada treści Formularza asortymentowo - cenowego. 
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4) ATM TOMASZ BOŁAZ - ul. Sławików 14, 44-200 Rybnik, ponieważ treść oferty nie 

odpowiada treści Formularza oferty i Formularza asortymentowo - cenowego, tzn. 

Zamawiajacy w pkt. I. Formularza oferty nałożył na Wykonawców obowiązek wypełnienia 

Formularza asortymentowo - cenowego (Załącznika nr 1 do Formularza oferty), w którym 

w kolumnach: „Nazwa producenta*” i „Nazwa handlowa/numer katalogowy*” wymagał 

jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie produktów, charakteryzując je poprzez 

wskazanie nazw producentów wyrobów i ich nazw handlowych lub numerów katalogowych. 

Dodatkowo, w Formularzu asortymentowo - cenowym (Załączniku nr 1 do Formularza oferty), 

w kolumnie „Nazwa handlowa/numer katalogowy*” - w przypadku, gdyby nazwa 

handlowa/numer katalogowy nie była/był stosowana/y, należało podać symbol bądź skrót 

pozwalający na jednoznaczną identyfikację danego produktu, który mógłby być stosowany do 

zamówień w przypadku zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą. Również pod tabelą 

w Formularzu asortymentowo - cenowym (Załączniku nr 1 do Formularza oferty) była 

zamieszczona uwaga na ten temat. Z kolei w pkt. XVI. Formularza oferty Zamawiający 

zobowiązał każdego z Wykonawców do złożenia oświadczenia, że akceptuje zawarte 

w Formularzu oferty szczegółowe warunki postępowania w trybie zapytania ofertowego i że 

nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń oraz że zdobył konieczne informacje do przygotowania 

oferty. Tymczasem w ofercie (Formularzu asortymentowo - cenowym) Wykonawca, pomimo 

iż złożył wymagane oświadczenie, podał jedynie nazwy producentów pozycji: 12 i 13 (nie 

podał nazw producentów pozycji: 1 - 11) i nazwy handlowe pozycji: 1 - 5 i 9 - 11 (nie podał 

nazw handlowych/numerów katalogowych pozycji: 6 - 8, 12 i 13). Wobec tego należy 

stwierdzić, iż treść oferty nie odpowiada treści Formularza oferty i Formularza asortymentowo 

- cenowego. 
 

 Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w najbliższym czasie planuje wszcząć nowe 

postępowanie obejmujące ten sam przedmiot zamówienia. 

 

 

 

 Dyrektor Szpitala 

Andrzej Krawczyk 

 
 

podpis i pieczęć Dyrektora/osoby upoważnionej 

 

 

 


