Rybnik, dnia 5 września 2018 r.

DZp.380.2.15.2018.DGt.380
Znak sprawy
Do wszystkich Wykonawców
Dotyczy: Dostawy odzieży ochronnej, fartuchów i obuwia profilaktycznego dla potrzeb SP
ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
ORAZ O ODRZUCENIU OFERTY
Dyrektor SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku,
działając na podstawie § 8 ust. 28 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.), zwanego dalej WRUZ, udziela w/w zamówienia Wykonawcy, który złożył ofertę
najkorzystniejszą - za ofertę najkorzystniejszą Zamawiający uznał ofertę Wykonawcy z najniższą ceną
(cena była jedynym kryterium oceny ofert określonym w Formularzu oferty a jej waga wynosiła 100%):

PAKIET 1
Nr
oferty

Nazwa (firma) siedziba
i adres Wykonawców, którzy złożyli ofertę

MEDIBUT Zakład Produkcyjny s.c. Janusz
Brudz Anna Krystosik-Brudz
6
93-177 łódź,
ul. gen. J. Dąbrowskiego 45
- druga oferta została złożona przez:
3

ButStar Sp.z o.o.
83-210 Zblewo
ul. Dworcowa 21

Wartość brutto

18 347,17 zł

Liczba punktów
w kryteriach:
Cena - waga 100%
Cena
100,00 pkt

24 518,82 zł

- złożono dwie oferty niepodlegające odrzuceniu.
PAKIET 2
Nr
oferty

7

Nazwa (firma) siedziba
i adres Wykonawców, którzy złożyli ofertę
REWA
Wiesława Rewers ul. Kolumba 5,
70-035 Szczecin

Wartość brutto

44 403,00zł

Liczba punktów
w kryteriach:
Cena - waga 100%
Cena
100,00 pkt

- druga oferta została złożona przez:
ul. Gliwicka 33,

NIP: 642-25-99-502

tel.: +48 32 43 28 100

SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo

44-201 Rybnik

REGON: 000292936

fax: +48 32 42 26 875

i Psychicznie Chorych w Rybniku

KRS: 0000057601
www.psychiatria.com

RPWDL: 000000013265

jest jednostką ochrony zdrowia
e-mail: szpital@psychiatria.com

e-mail: szpital@psychiatria.com
Samorządu Województwa Śląskiego

f

5

BALMAROQ Jadwiga Bieda 30-433
Kraków ul. gen. Antoniego Szyllinga 46

50 676,00 zł

- złożono dwie oferty niepodlegające odrzuceniu i dwie oferty podlegające odrzuceniu.

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą w terminie określonym w § 8 ust. 36 WRUZ.
Ponadto, Zamawiający, działając na podstawie § 8 ust. 25 ust. 1) WRUZ, odrzuca w w/w
postępowaniu ofertę Wykonawcy:
ATM Tomasz Bołaz ul. Słowików 14, 44-200 Rybnik (oferta 8, Pakiet 3 ),
ponieważ treść oferty nie odpowiada treści Formularza oferty i Formularza asortymentowo - cenowego,
tzn. w dniu 27.08.2018 r. Zamawiający, działając na podstawie § 8 ust. 23 WRUZ, wezwał Wykonawcę do
złożenia dokumentów potwierdzających okoliczność, o których mowa w Formularzu oferty pkt.VI.5.,
a mianowicie prospektów, katalogów producenta, ulotek w języku polskim dotyczące wszystkich
zaoferowanych pozycji w pakiecie- potwierdzające wymagane przez Zamawiającego parametry.
Uzupełnione przez Wykonawcę dokumenty w poz. 12 nie dotyczą produktu zaoferowanego
w formularzu asortymentowo-cenowym tj. Wykonawca oferował trzewik roboczy producenta ARTMAS o
nazwie handlowej BT natomiast w uzupełnionej dokumentacji przedstawił trzewik roboczy firmy REIS
BRCMAXREIS.
Dodatkowo zaoferowana w Formularzu asortymentowo – cenowym w poz. 8 kamizelka producenta
ARTMAS BZR LEŚNIK nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego ze strony producenta wynika iż
zaoferowany produkt dostępny jest w kolorze zielonym i granatowym natomiast przedstawione ulotki nie
dotyczą produktu zaoferowanego przez Wykonawcę w ofercie w Formularzu asortymentowo-cenowym.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w najbliższym czasie planuje wszcząć nowe
postępowanie obejmujące ten sam przedmiot zamówienia w zakresie pakietu 3.

Dyrektor Szpitala
Andrzej Krawczyk
podpis i pieczęć Dyrektora/osoby upoważnionej
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