
Dział Logistyki,   ul. 24 Kwietnia 5,   47-200 Kędzierzyn-Koźle 
tel. +48 774 062 530,   faks +48 774 062 567,   e-mail: logistyka@e-szpital.eu 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu 
ul. 24 Kwietnia 5,  47-200 Kędzierzyn – Koźle 
NIP: 749-17-90-304,    REGON: 000314661 

tel. +48 774 062 400,    faks +48 774 062 544,    spzoz@e-szpital.eu,   www.e-szpital.eu 

 

  

 Strona 1 z 1 

 

SPZOZ . NL . 2016 . 
Kędzierzyn-Koźle,  03.03.2016r. 

368 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 
z dnia 03.03.2016r. w sprawie ogłoszenia o zamówieniu w trybie do 30.000 euro, tj. z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień 
publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2014r., poz. 
1232, z późn. zm.). 
 

„Dostawa obuwia ochronnego dla pracowników SP ZOZ Kędzierzynie - Koźlu, NL/2016/22/1”. 

1. Szacunkowa wartość zamówienia (netto): 45.985,00zł. 
    Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 56.561,55zł brutto  
2. Kryteria wyboru: cena 100%. 
3. Ogłoszenie zamieszczono w dniu 17.02.2016r. na stronie internetowej Zamawiającego: http://bip.e-szpital.eu oraz na tablicy ogłoszeń                 
w siedzibie Zamawiającego. 
4. W wyznaczonym terminie złożono następujące oferty: 

 

5. Uzasadnienie odrzucenia oferty:  
Wykonawca – „Grupa Sympetrum sp. z o.o.”, nie dołączył do oferty wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów                             
i  oświadczeń. Ponadto część dokumentów była sporządzone w języku obcym, do których nie dołączono tłumaczeń na język polski.  
Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów w formie pisemnej i dostarczenia ich na adres siedziby Zamawiającego 
Wykonawca nie uzupełnił dokumentów w wyznaczonym terminie, jedynie przesłał je pocztą elektroniczną, co było nie zgodne z wezwaniem 
Zamawiającego. Ponadto przesłane dokumenty nie były podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy.  
Wobec powyższego Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy „Grupa Sympetrum” sp. z o.o. z siedzibą w Strzelcach Opolskich. 
  
6. Wybrano ofertę spełniającą wszystkie wymagania i warunki: 
 
„HYDREX Diagnostics” sp. z o.o. s.k., 04-313 Warszawa, ul. Tomasza Zana 4 
cena netto: 44.903,00zł; brutto: 55.230,69zł, słownie brutto: pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści złotych 69/100. 
 
Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w terminie do 07.03.2016r. 
       

Dyrektor SPZOZ w Kędzierzynie – Koźlu    Katarzyna Strzelecka 

Marek Staszewski     

    ………………………………………….                                     ……..............................……………………………                                        
                 podpis Kierownika Zamawiającego                                                                                                          podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie postępowania  

Lp. Dane Wykonawcy Data złożenia oferty 
Cena 

(brutto) 
Uwagi 

1 
„Hydrex Diagnostics” sp. z o.o. s.k. 
ul. Tomasza Zana 4 
04-313 Warszawa 

25.02.2016 55.230,69zł brak 

2 
„Grupa SYMPETRUM”  sp. z o.o. 
ul. Marka Prawego 20 
47-100 Strzelce Opolskie 

26.02.2016 54.565,26zł Oferta odrzucona  

http://bip.e-szpital.eu/

