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Grndziądz dnia 09.01.2022 r,

wszyścy wykonawcy
ucześtniczĄcy }r, po§tępowarriu

OGŁOSZDNIE O WYNIKACII POSTĘPOWANIA

W związku zpostępowaniem o udżieleni€ zamówienia w trybie podstawowym na dostawę

materiałów medyczlych oraz stomatologicaych, Wojskowa sp€cjalistyczna Prżychodnja Lekar§ka sP
zOZw clrdziądzuuprzśjmie informuje, ze \łybrała oferry n/w firm na n/w zadanią poniewa2 g
krleńum oceny ofeń (cena, termin doslawy) ofeiy użyskĄ najwy^ą i|ość punków:

RovERs PoLsKA sD. z o.o.! ul. Stołeczna l0,05-50l Piascczno
Zad^nie cena - pkt Tcrmin realizacji

dosta\łry - Dk,

punltv rażem

zadanie nl, l3 60 ,10 100

EL'Ro-cENTRUM Boź€na i c€zariu§z wirkorY§c], sp j,, ul. chodakow§ka 10,96-503
sochaczew
Zadanie Cena - pkt Tennin rcaliżacji

dostawy - pkt.

purlktv razem

zadanie nr 17 ó0 .ł0 l00

PoLMlL sp. z o.o. s.K.A., ul. Przemyslowa Eb,85-758 Bydgoszcz
Zadanic cena , pkt Temin realizacj i

Clostawv - Dkt,

PunĘ razem

zadanie nr 3 60 40 100
zadanię nr 4 60 40 l00
zadanic nr 6 60 4t) 100

ó0 40 100

Zada]lie nL 7 ó0 40 100
zadanie nr 8 6l) 10 t00
zadanie nr 9 60 40 100

zadanie nr ]0 60 40 100
zadanic nr ] l 60 40 100
zadanic nr 12 60 40 l00

56,17 40 96,11
zadanie nr l8 60 ,l0 100
zada,]i€ nr l8A 60 40 l00

FALCo-M-EDIC Jcrzv Kudrycki, ul. skłidowa 7,15-399 Bi&Ęstok
Zadanie cena , pkt Termin realizacji

dostawv - DI(t.

Punkry razcn

Zadaltie nr ] 5 60 40 100
zadanie nl, 16 ó(] 40 100



Komorcium w śIdadzi€:
citoN€t-Bydgośzcz sp. z o. o., ul. wyścigowa 7,85-740 Bydgo§zcz
Toruńskie załłaay Materiałów opatrunkowych s.A., tlt. Żółkiew§kiego 20/26,
87_100 Toruń
Zaóanie Cena - pk1 Ternin realizacji

dostawy - pkt,
Punkty razem

Zadanie nr 1 60 40 r00
zadanie nr 2 60 40 100

INT'oRMER - MED sp. z o.o., ul. winogrady 118, 61-626 Pożnań
Zadarrie Cena - pk1 Termin realizacji

dosta\ly - pkt.

zadanię ff 21 60 40 100

sALUs INTERNATIoNAL sp. z o.o., ul. Pulaskiego 9, 40-273 Katowic€
Zadanie cena - pkt Termin realizacji

dostawy - pkt,

zadarlie nr l9 ó() 40 100
zadanie nr 20 6t) 40 100

zadanie nr 22 60 40 100

zadanie nr 2] 60 ,10 100

Pozostali Wykonawcy, którzy złołli oferry w posĘpo\łaniu.

soRIMEx sp. z o. o., ul. Równinna 25, 87 - 100 Toruń
Zadanie Cena , pl§ 'Icrntin realiZacji

zadanię nr ]4 60 26,7 86.7

Graso Zenon Sobiecki,83-200 starogard Gdań§lri, Krąg 4A
Zadanie Cena - pkt 'IcrlJlin ręalizacji

do§taw! - pkt.
Punkty razem

żadanie nr 16 42,35 26,,7 69.05

Zamawiajacy odrzucił ofeftę firmy POLMIL Sp. z o.o. s.K,A., ul. Przemysłowa 8b, 85-758

Bydgoszcz na zadanie nr 13, na podstawie art. 226 ust ] pkt 2 c uśawy prawo zamó\łień
publicznych, ponieważ Wykonawca nie złożył w pźe\łidzianym terminie prżedmioto\łego
&odka dowodowego - dokumentów potwierdzająoych , że zaoferowane szczoteczkj
spełniają wymagania NFZ w prograńie ogólnopolskiego Programu Profitaktyki - raka szyjki
macicy, pośiadającą odpowiednie certyftkary olaz potwięrdzoną badaniami kliniczrrymi i

udokumentowaną skut€cznośó w badaniach masowych,

Zamawiaiacy odrzucił ofertę fiImy EM Poland sp.z o.o. al. Piłsudskiego 63, 05-070

sulejówek na żadanie nr 18, na podstawie art.226 ust. l pL1 5 usta]ły pmwo zamówień
publicznych - treść ofefiyjest niezgodna z warunkfuni zamówienia. w odpowie(Łi na
pytania z dnia 24.01.ż022 Zama\liający wydzielił z zadania nr 18 poz. nr 1 istworzył
adanie nr 18A oraz zadanie nr l8, Wykonawca w swojej ofercie nie uwzględnił tych zmian.

Zamawiajacy oclrzucił ofeńę filmy Ann-Med Anna Woźniak, ul. Mickierir'icza Adama 20,

8ó-065 Łochowo na zadania nr 1, 2, ], 4, 8, 10 15, 16 , na podsta\łie afi. 226 ust. 1 pk13. -
ofertajest niezgodna z przepisami ustawy,



Wykonavca nie podpisa] oferty, podpis został złożony jedynie na formularzu słuĘcym do
złożenia ofeńy naePUAP. Podpis na formularz tojedynie funkcjonalność systemu ePUAP,
z której mo8ą, ale nie musżą skorzystać wykonawcy przekażujący ofertę przy pomo§y tego
systenu, ozDacza to, że podpis złożony iedynie lla ww, fonnularzu nie wywiera skutków w
odniesie iu do złożonej zajego pomocą ofeńy wykonawcy. oferta bowiom, zgodnie z art, 63
ustarły Pzp, a nie formularz elektroniczny za pośrędnictwcm którego jesl przckazywana, lnusi
zostać oparżona właściwyn podpisem. ofena złożona za pośrednictw€m środków
komunjkaoji elektronicznej powinna Zostać opatrzona właści\łyln podpisęm. Podpis moż
zoslać złożony bezpośrednio na pliku z ofeią wykonawcy lub na ,,pacz§e" dokumentów
clektronicznych zawiemjących ofertę wykonawcy. opatrzenie właściwym podpisem ofeńy
(Iub paczki) następqjc prżed czynnościąjej zaszyfrowania, zloźenie podpisujedynie w innym
nriejscu ni€jest lównoznaczne Ze złożoniem podpisu pod ofertą,

Dziękujemy za udział w postępowaniu,

lek, med.ĄnrJrzej Malecki

Marcin Arendt 566440953
09 -02-ż022 l,.
T - 2612


