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Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej / unieważnieniu postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

 

na dostawę materiałów opatrunkowych w Części 22 

 
 

 Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. – zwany dalej Zamawiającym, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) – zwanej dalej Ustawą, informuje, że w Części 

22 dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. 
 

Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę złożoną przez Wykonawcę: 

 
Część nr 22 

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA 

Adres: Ul. Żółkiewskiego 20/26; 87-100 Toruń 

Otrzymana liczba punktów: 100 
 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 Ustawy Zamawiający informuje, iż w Części 22 została odrzucona oferta Polmil Sp. z o.o. Sp.K.A.  
z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Przemysłowej 8. 

Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2, który stanowi, że zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Spółka Polmil nie złożyła oferty na asortyment w pozycji 1, co jest niezgodne z wymaganiami Zamawiającego. 

 

 

Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert oraz łączna punktacja 

 

Część nr 22 

 

Lp. Nazwa i adres wykonawcy Punktacja w kryterium cena 

1. 
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA 

Adres: Ul. Żółkiewskiego 20/26; 87-100 Toruń 
100 

2. 
POLMIL Sp. z o.o. S.K.A. 

Adres: Ul. Przemysłowa 8; 85-758 Bydgoszcz 
Oferta odrzucona – niepodlegająca ocenie. 

 

 

Jednocześnie Zamawiający, na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 Ustawy, informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania  
w Części 22 na mocy art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy, który stanowi, że „zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli cena najkorzystniejszej 

oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że 

zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. 

 
Zamawiający na sfinansowanie zamówienia w Części 20 przeznaczył 48 347,25 zł brutto. Cena najkorzystniejszej oferty przekracza 

tę kwotę o 24 309,00 zł brutto. Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. 
 

 


