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                                Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 

                      PUM 
                             Al.  Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin 

                               tel. (0-91) 466 10 86 do 88  fax 466 11 13    
 

Szczecin, dn. 28-08-2013 r. 

Znak sprawy: ZP/220/59/13 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę regałów 
archiwalnych, stolików zabiegowych, krzeseł, wózków inwalidzkich, mebli medycznych 
oraz mebli biurowych. 
 
 
 ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNI ĘCIU POSTĘPOWANIA  
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (dalej „ustawy 
PZP”) Zamawiający zawiadamia, że dokonano rozstrzygnięcia wyżej wymienionego postępowania. 

 
Zadanie 1 

a)Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta nr 6 - Mi ędzynarodowe Centrum Budownictwa Sp. z o.o. ul. Grójecka 128 paw.51 02- 
383 Warszawa 
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  
z postępowania  wykluczono 0 wykonawców tj: 
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
w postępowaniu odrzucono 0 ofert. 
d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana złożona przez wykonawcę: 
Oferta nr 6 - Mi ędzynarodowe Centrum Budownictwa Sp. z o.o. ul. Grójecka 128 paw.51 02- 
383 Warszawa 
 
Cena oferty brutto 20233,50 zł  
Uzasadnienie wyboru oferty – oferta najkorzystniejsza pod względem ceny-kryterium przyjętego do oceny 
ofert.  
e) streszczenie oceny i porównania ofert nie podlegających odrzuceniu wraz z punktacją 

Numer oferty Liczba pkt w kryterium cena-100% 

6 100 
Zamawiający informuje, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta po dniu 27-08-2013r 

      
 Zadanie 2 

a)Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta nr 1 - Lubuskie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ROMAR" Roman Marciniak ul. 
Zbąszyńska 1/3 66-400 Gorzów Wielkopolski 
 
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  
z postępowania  wykluczono 0 wykonawców tj: 
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
w postępowaniu odrzucono 0 ofert. 
d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana złożona przez wykonawcę: 
Oferta nr 1 - Lubuskie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ROMAR" Roman Marciniak ul. 
Zbąszyńska 1/3 66-400 Gorzów Wielkopolski 
 
Cena oferty brutto 2361,96 zł  
Uzasadnienie wyboru oferty – oferta najkorzystniejsza pod względem ceny-kryterium przyjętego do oceny 
ofert.  
e) streszczenie oceny i porównania ofert nie podlegających odrzuceniu wraz z punktacją 

Numer oferty Liczba pkt w kryterium cena-100% 

2 100 
Zamawiający informuje, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta po dniu 27-08-2013r 
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Zadanie 3 
a)Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta nr 4 - Biurotechnika Wioleta Żurawska ul. Legnicka 3A 70-134 Szczecin 
Oferta nr 7 - BOGMAR Meble s.c Bogdan Pajdowski Andrzej Klugiewicz ul. Narzędziowa 35 
70-807 Szczecin 
 
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  
z postępowania  wykluczono 0 wykonawców tj: 
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
w postępowaniu odrzucono 0 ofert. 
d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana złożona przez wykonawcę: 
Oferta nr 7 - BOGMAR Meble s.c Bogdan Pajdowski Andrzej Klugiewicz ul. Narzędziowa 35 
70-807 Szczecin 
 
Cena oferty brutto 12484,75 zł  
Uzasadnienie wyboru oferty – oferta najkorzystniejsza pod względem ceny-kryterium przyjętego do oceny 
ofert.  
e) streszczenie oceny i porównania ofert nie podlegających odrzuceniu wraz z punktacją 

Numer oferty Liczba pkt w kryterium cena-100% 

4 95 

7 100 
Zamawiający informuje, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta po dniu 27-08-2013r 

 
Zadanie 4 

a)Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta nr 1 - Lubuskie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ROMAR" Roman Marciniak ul. 
Zbąszyńska 1/3 66-400 Gorzów Wielkopolski  
Oferta nr 5 - ALBA PPHU Alicja Brzozowska & Leszek Brzozowski ul. Kostrzyńska 20/1 61-042 
Poznań 
 
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  
z postępowania  wykluczono 0 wykonawców tj: 
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
w postępowaniu odrzucono 0 ofert. 
d) spośród ważnych ofert najtańszą ofertą stanowi: 
Oferta nr 5 - ALBA PPHU Alicja Brzozowska & Leszek Brzozowski ul. Kostrzyńska 20/1 61-042 
Poznań 
Cena oferty brutto 15357,60 zł  
e) streszczenie oceny i porównania ofert nie podlegających odrzuceniu wraz z punktacją 

Numer oferty Liczba pkt w kryterium cena-100% 

1 83 

5 100 
f) Rozstrzygnięcie postępowania. 
 
Postępowanie na zadaniu 4 zostało unieważnione  
Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający zamierzał przeznaczyć a realizację zadanie 4 kwotę 5832,00 zł. 
Najtańsza oferta przekracza wartość jaką zamierzał przeznaczyć na realizację 9525,00 
Uzasadnienie prawne: na podstawie art. 93 ust 1 ponieważ oferta z najniższą cena przewyższa kwotę, 
która zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,  

     
 Zadanie 6 

a)Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta nr 2 - Pozmebel Mateusz Gawroński  Sp.j ul. Starołęcka 18 61-361 Poznań 
Oferta nr 3 - Rexomed Sp. z o.o. ul. Mączna 31 70-780 Szczecin 
Oferta nr 4 - Biurotechnika Wioleta Żurawska ul. Legnicka 3A 70-134 Szczecin 
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  
z postępowania  wykluczono 0 wykonawców tj: 
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
w postępowaniu odrzucono 1 ofertę tj.. 
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Oferta nr 3 - Rexomed Sp. z o.o. ul. Mączna 31 70-780 Szczecin 
 
Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca nie wypełnił załącznika nr 5 do formularza oferty 
stanowiącego opis przedmiotu zamówienia. Dokument ten nie podlega uzupełnieniu zgodnie z art. 26 ust 3 
ustawy PZP 
Uzasadnienie prawne: oferta została odrzucona jako nie zgodna z siwz na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 
ustawy PZP 
 
d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana złożona przez wykonawcę: 
Oferta nr 2 - Pozmebel Mateusz Gawroński  Sp.j ul. Starołęcka 18 61-361 Poznań 
 
Cena oferty brutto 7102,02 zł  
Uzasadnienie wyboru oferty – oferta najkorzystniejsza pod względem ceny-kryterium przyjętego do oceny 
ofert.  
e) streszczenie oceny i porównania ofert nie podlegających odrzuceniu wraz z punktacją 

Numer oferty Liczba pkt w kryterium cena-100% 

2 100 

4 90 
Zamawiający informuje, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta po dniu 02-09-2013r 
         

        Zadanie 7 

a)Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta nr 4 - Biurotechnika Wioleta Żurawska ul. Legnicka 3A 70-134 Szczecin 
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  
z postępowania  wykluczono 0 wykonawców 
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
w postępowaniu odrzucono 0 ofert 
d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana złożona przez wykonawcę: 
Oferta nr 4 - Biurotechnika Wioleta Żurawska ul. Legnicka 3A 70-134 Szczecin 
 
Cena oferty brutto 8055,27 zł  
Uzasadnienie wyboru oferty – oferta najkorzystniejsza pod względem ceny-kryterium przyjętego do oceny 
ofert.  
e) streszczenie oceny i porównania ofert nie podlegających odrzuceniu wraz z punktacją 

Numer oferty Liczba pkt w kryterium cena-100% 

4 100 
Zamawiający informuje, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta po dniu 27-08-2013r 
 

Informację otrzymują Wykonawcy biorący udział w postępowaniu w wskazanych powyżej zadaniach. 
Została ona również zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz tablicy ogłoszeń 

 
   Z poważaniem 
 
 
 
 

........………………………….……….      
     /DYREKTOR SPSK NR 2 PUM/        


