
Kielce, dnia 20.04.2021 r. 

SR-II.272.1.41.2020 

Wszyscy uczestnicy postępowania 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 

zgodnie z zasadą konkurencyjności na „Dostawę, montaż oraz konfigurację sprzętu 

medycznego wraz ze szkoleniem personelu, dostawa płynów dezynfekcyjnych, 

dostawa środków ochrony indywidualnej” 

 

Informacja 

o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu ofert oraz wykluczeniu 

Wykonawcy w zakresie Zadania VI       

 

 

1. Zamawiający Powiat Kielecki – Starostwo Powiatowe w Kielcach informuje  

o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Zadania VI w ww. postępowaniu.  

 

W wyniku analizy otrzymanych ofert, przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie 

Wykonawcy: BWENERGY Sp. z o.o. ul. A. Mickiewicza 29/213, 40-085 Katowice - Oferta nr 

54  za cenę 29 160,00 zł brutto ( słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt 

złotych). Oferta została wybrane na podstawie kryterium oceny ofert tj. cena – 100%. 

 Do upływu terminu składania ofert wpłynęło  6 ofert. 

 

Nazwa firmy Cena brutto Łączna punktacja 

przyznana w 

kryterium cenowym 

Uwagi 

Oferta nr 23 P.W.,,MAT” Marzena 

Tkaczuk, ul. Zgodna 4b,  

27-200 Starachowice 

Oferta nie oceniana Wykonawca nie przedłużył 

terminu związania z ofertą 

Oferta nr 24 ARMED Dystrybucja Sprzętu 

Medycznego Tomasz Podesek, ul. 

Langiewicza 80, 28-100 Busko - Zdrój 

Oferta nie oceniana Wykonawca nie przedłużył 

terminu związania z ofertą 

Oferta nr 32 HEN MEDICAL Sp. z o.o., ul. 

Legnicka 21,  

41-811 Zabrze 

Oferta nie oceniana  

Oferta nr 42 SIWEX Piotr Sitnik, ul. 

Grunwaldzka 26, 25-736 Kielce 
29 700,00 98,18%  

Oferta nr 54 BWENERGY Sp. z o.o., ul. 

A. Mickiewicza 29/213, 40-085 Katowice 
29 160,00 100,00%  



Oferta nr 55 S4K Sp. z o.o., ul. Batalionów 

Chłopskich 50,  

25-671 Kielce 

29 700,00 98,18%  

 

Uzasadnienie: 

Zamawiający przeprowadził postępowanie na dostawę, montaż oraz konfigurację sprzętu 

medycznego wraz ze szkoleniem personelu, dostawę płynów dezynfekujących, dostawę 

środków ochrony indywidualnej. 

W terminie wskazanym w Zaproszeniu do składania ofert w zakresie Zadania VI złożono 

sześć  ofert. Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych ofert na podstawie 

kryterium określonego w Zaproszeniu do składania ofert, tj. cena brutto – 100%. Mając na 

uwadze, że Wykonawca BWENERGY Sp. z o.o., ul. A. Mickiewicza 29/213, 40-085 Katowice 

spełnia warunki udziału przedstawione w Zaproszeniu do składania ofert, a jego oferta 

odpowiada treści Zaproszeniu do składania ofert oraz przedstawia najkorzystniejszą cenę 

brutto na przedmiotowe zamówienie, należało wybrać ofertę Wykonawcy BWENERGY Sp. z 

o.o., 

 ul. A. Mickiewicza 29/213, 40-085 Katowice. 

2. Zamawiający informuje,  że w zakresie Zadania VI  odrzucił w dniu 20.04.2021r.  

2 ofert (pismem Zamawiającego z dnia 20.04.2021r.). 

3. Zamawiający informuje, że w zakresie Zadania VI wykluczył 1 Wykonawcę, tym samym 

odrzucił jego ofertę (pismem Zamawiającego z dnia 20.04.2021r.).  

Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma e-mailem na 

adres: zamowienia@powiat.kielce.pl. 

 

 

Starosta 

Mirosław Gębski 
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