
 

Strona 1 

Głubczyce, 06-09-2021 

 

Dotyczy: Dostawa rękawic medycznych, nitrylowych, bezpudrowych rozmiar „M” dla SP ZOZ w Głubczycach  

Numer postępowania: TP/23/VIII/21 

Informacja o wyniku postępowania 

 Działając na podstawie art. 253 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2019r., poz.2019 i 2020r. poz. 288, 1492 i 1517 z późn. zm.), Zamawiający – Samodzielny Publiczny 
Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach udostępnia informację, że w przedmiotowym postępowaniu wybrał 
najkorzystniejsze oferty następujących firm: 

Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  

Nr oferty 2 – ZARYS Intenational Group Sp. Z o.o., Sp.k., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze z ceną brutto: 40 651,20 zł 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta została uznana za ważną i łącznie uzyskała 100,00 pkt w kryterium: „cena - 60%” – 
60,00 pkt; „termin dostawy – 40 %” - 40 pkt. 

Informacje o złożonych ofertach  

Nu
mer 
ofer
ty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena Termin dostawy 

1 

MERCATOR MEDICAL S.A. 
UL. HELENY MODRZEJEWSKIEJ 30 

31-327 KRAKÓW 
99.360,00 ZŁ 2 dni robocze 

2 

ZARYS International Group Sp. z o.o., 
Sp.k.,UL. POD BOREM 18 

41-808 ZABRZE 

40 651,20 ZŁ 1 dzień roboczy 

3 
AXKOM SP. Z O.O. 
UL. ŻABIA 2  
65-158 ZIELONA GÓRA 

Oferta odrzucona 
nieoceniana 

xxxxx 

4 
PL GLOBAL SP. Z O.O. 
UL. NOWY ŚWIAT 33/13 
00-029 WARSZAWA 

63 720,00 ZŁ 2 dni robocze 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert 
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Lp. 
Nazwa i adres wykonawcy 

(Nr oferty) 
Cena pkt Termin dostawy pkt Razem pkt 

1 

Nr oferty: 1 

MERCATOR MEDICAL S.A. 
UL. HELENY MODRZEJEWSKIEJ 
30,  31-327 KRAKÓW 

24,55 40,00 64,55 

2 

Nr oferty: 2 

ZARYS International Group Sp. z 
o.o., Sp.k.,UL. POD BOREM 18, 
41-808 ZABRZE 

60,00 40,00 100,00 

3 

Nr oferty: 4 

PL GLOBAL SP. Z O.O. 

UL. NOWY ŚWIAT 33/13 

00-029 WARSZAWA 

38,28 40,00 78,28 
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Uzasadnienie wyboru ofert: 

Zamawiający wybrał Wykonawcę, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SWZ, jest zgodna z w/w Ustawą, nie 

podlega odrzuceniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria – uzyskała największą ilość punktów. 

Wykonawca wykazał brak podstaw wykluczenia. 

 

Informacja o dorzuceniu ofert 

W niniejszym postepowaniu Zamawiający odrzucił ofertę nr 3 firmy AXKOM SP. Z O.O., UL. ŻABIA 2, 65-158 ZIELONA GÓRA, 

Wykonawca na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie nie przedłożył przedmiotowych środków dowodowych 

potwierdzających zgodności oferowanych produktów z wymaganymi cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia. 

W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganymi cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia 

należało przedstawić: 

a) Foldery i/lub inne materiały producenta oferowanych wyrobów potwierdzające spełnienie wymagań Zamawiającego w zakresie opisu 

przedmiotu zamówienia. 

b) Certyfikat CE lub równoważny lub deklarację zgodności lub równoważną potwierdzające zakwalifikowanie oferowanego produktu jako 

wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 186) potwierdzające 

spełnienie przez wyrób wymagań zasadniczych o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy o wyrobach medycznych, lub w zakresie, w jakim 

stwierdzono ich zgodność z odpowiednimi krajowymi normami przyjętymi na podstawie norm ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Unii  

Europejskiej. 

Wykonawca w wyznaczonym czasie t.j. do 6.09.2021r. do godz. 10:00 nie złył w/w dokumentów. 

 

Uzasadnienie prawne odrzucenia oferty 

Art. 226. 1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

2) została złożona przez wykonawcę: 

c) który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowego środka dowodowego, 

potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, lub 

innych dokumentów lub oświadczeń; 

 
 
 
 
              Jarosław Gospodarczyk 

Sporządził: …….......................................................……… 
                               podpis pracownika prowadzącego postępowanie              
 

      

……………………………………….                                                                          
                              Kierownik Zamawiającego                                                                   

 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytinzrgmydm

