
Głubczyce, 20.02.2010r. 
 
Samodzielny Publiczny Zespół  
Opieki Zdrowotnej w Likwidacji 
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26 
48-100 Głubczyce 
 
 
   

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY  
 
 
dot.: postępowania na dostawę środków chemicznych do sprzątania dla SP ZOZ w Głubczycach w 
Likwidacji – PN/6/I/10 
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Ustawy PZP, Zamawiający informujemy, Ŝe w 
prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsze oferty złoŜone przez 
następujących Wykonawców:  
 
Pakiet I:  
Henry Kruse Sp. zo.o. 
Bielany Wrocławskie ul. Kolejowa 3 
55-040 Kobierzyce 
 
ZłoŜone wa Ŝne oferty: 

Nr 
oferty  Nazwa, adres Wykonawcy Warto ść brutto oferty 

Ilość punktów 
wg kryterium 

„cena” 

4 
Henry Kruse Sp. zo.o. 
Bielany Wrocławskie ul. Kolejowa 3 
55-040 Kobierzyce 

39 724,42 zł 100 

6 

Centrum Artykułów Biurowych 
BIURPOL BoŜena Misiak 
ul. K. Pułaskiego 24 
47-220 Kędzierzyn-Koźle 

53 895,67 zł 73,71 

 
Uzasadnienie wyboru: W prowadzonym postępowaniu wpłynęły 2 oferty. Po przeprowadzonym 
badaniu obie oferty zostały uznane za spełniające warunki udziału w postępowaniu oraz zgodne z 
treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrano ofertę z najniŜszą ceną w kryterium 
cena - 100%. 
 
Pakiet II:  
Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Jan Dusze ńko 
ul. Legnicka 38/2 
58-150 Strzegom 
 
ZłoŜone wa Ŝne oferty: 

Nr 
oferty  Nazwa, adres Wykonawcy Warto ść 

brutto oferty 

Ilość 
punktów wg 

kryterium 
„cena” 

1 
„DANTA” s.c. Tadeusz i Piotr Graczyk 
ul. Piastowska 63/5 
50-361 Wrocław 

37 034,39 zł 98,81 

2 
Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Jan Duszeńko 
ul. Legnicka 38/2 
58-150 Strzegom 

36 592,37 zł 100 

4 
Henry Kruse Sp. zo.o. 
Bielany Wrocławskie ul. Kolejowa 3 
55-040 Kobierzyce 

40 609,40 zł 90,11 



5 
MERIDA Sp. zo.o. 
ul. Karkonoska 59 
53-015 Wrocław 

48 403,06 zł 75,60 

 
Uzasadnienie wyboru: W prowadzonym postępowaniu wpłynęło 6 ofert. Po przeprowadzonym badaniu 
4 oferty zostały uznane za spełniające warunki udziału w postępowaniu oraz zgodne z treścią 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrano ofertę z najniŜszą ceną w kryterium cena - 
100%. 
 
Zamawiający informuje: 
1) o wykluczeniu z postępowania Wykonawcy „Higma Sernice Sp. zo.o.” oraz o odrzuceniu oferty 
złoŜonej przez tego Wykonawcę.  
Uzasadnienie faktyczne: 
Wykonawca pomimo wezwania w trybie art. 26 ust. 3, nie złoŜył oświadczenia, Ŝe oferowany 
przedmiot zamówienia posiada atest PZH, bądź nie złoŜył kart charakterystyki potwierdzających, Ŝe  
oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego. 
Uzasadnienie prawne: 
art. 24 ust. 2 pkt 2 Ustawy PZP – Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w 
postępowaniu. 
art. 24 ust. 4 - ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.  
2) o odrzuceniu oferty w zakresie pakietu nr 2 złoŜonej przez Wykonawcę „Centrum Artykułów 
Biurowych BIURPOL BoŜena Misiak”.  
Uzasadnienie faktyczne: 
W pozycji nr 24 pakietu nr 2, zamawiający wymagał zaoferowania płynu Domestos, lub 
równowaŜnego, jednocześnie podkreślając, Ŝe „na Wykonawcy leŜy cięŜar udowodnienia 
równowaŜności oferowanego produktu z opisanym w SIWZ”.  
Wykonawca w swojej ofercie zaproponował produkt „WC TRIO”, nie udowodnił jednak równowaŜności 
oferowanego produktu z opisanym w SIWZ. 
Zamawiający wezwał do wyjaśnienia treści oferty, w którym Ŝądał by udowodnić, Ŝe produkt o którym 
mowa powyŜej jest równowaŜny.  
Wykonawca nie odpowiedział na wezwanie, o którym mowa powyŜej, w związku z czym, Zamawiający 
uznał, Ŝe treść oferty nie odpowiada treści SIWZ. 
Uzasadnienie prawne: 
art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy PZP. 
 
  
Wybrani Wykonawcy zobowi ązani są skontaktowa ć się z zamawiaj ącym w sprawie podpisania 
umowy do 28.02.2010r. 
 
 
Środki ochrony prawnej: 
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 
roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z p.zm.) – dział VI „Środki ochrony 
prawnej”. 
 

 
 
 
 
 

/Likwidator SP ZOZ w Głubczycach 
Adam Jakubowski/ 

_____________________ 
w imieniu zamawiającego 

 
 

 


