
    

   

 

 

SR-II.272.1.42.2020                                                                                           Kielce, dnia 12.01.2021 r. 

SR-II.272.1.43.2020                                                                                            

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z zasadą 
konkurencyjności pn. „Dostawa, montaż oraz konfiguracja sprzętu medycznego wraz ze szkoleniem 
personelu” 
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania I, II, IV, V, VII, VIII, IX i X 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania III i VI  

 

I. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania I, II, IV, V, VII, VIII, IX i X: 

Zamawiający Powiat Kielecki – Starostwo Powiatowe w Kielcach informuje o wyborze 

najkorzystniejszych ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa, montaż 

oraz konfiguracja sprzętu medycznego wraz ze szkoleniem personelu” w zakresie zadania I, II, IV, V, 

VII, VIII, IX i X: 

W wyniku analizy otrzymanych ofert, przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie: 

1. w zakresie Zadania I obejmującego dostawę Witryny chłodniczej wraz z montażem oraz 

szkoleniem personelu:  

 Oferta nr 6 Wykonawcy: RAPA S. Międlar, W. i I. Szymańscy, ul. Ceramiczna 9, 20-149 Lublin z ceną 

oferty brutto 8 106,93 zł. Kryterium: najniższa cena brutto - 100 pkt. 

2. w zakresie Zadania II obejmującego dostawę Aparatu do fumigacji wraz z płynem oraz paskami, 

montażem oraz szkoleniem personelu:  

 Oferta nr 1 Wykonawcy: Greenpol Instytut Kształtowania Środowiska Sp. z o. o., ul. Stefana  

Żeromskiego 10/4, 65-066 Zielona Góra z ceną oferty brutto 17 831,10 zł. Kryterium: najniższa cena 

brutto – 100 pkt. 

3. w zakresie Zadania IV obejmującego dostawę Bronchoskopu wraz z montażem oraz szkoleniem 

personelu:  

 Oferta nr 5 Wykonawcy: Varimed Sp. z o. o., ul. Tadeusza Kościuszki 115/4U, 50-442 Wrocław 

z ceną oferty brutto 126 360,00 zł. Kryterium: najniższa cena brutto – 100 pkt. 

4. w zakresie Zadania V obejmującego dostawę Dozowników na płyn do dezynfekcji rąk - 

łokciowych: 

 Oferta nr 4 Wykonawcy: Medisept Sp. z o. o., Konopnica 159 c, 21-030 Motycz z ceną oferty brutto 

 



    

   

 

 

29 726,64 zł. Kryterium: najniższa cena brutto – 100 pkt. 

5. w zakresie Zadania VII obejmującego dostawę Pompy infuzyjnej strzykawkowej wraz  

z montażem oraz szkoleniem personelu: 

Oferta nr 2 Wykonawcy: Systamed Piotr Zawirski, ul. Sukiennicza 7/21, 91-855 Łódź z ceną oferty 

brutto 50 544,00 zł. Kryterium: najniższa cena brutto – 100 pkt. 

6. w zakresie Zadania VIII obejmującego dostawę Pompy infuzyjnej objętościowej wraz  

z montażem oraz szkoleniem personelu:  

Oferta nr 2 Wykonawcy:  Systamed Piotr Zawirski, ul. Sukiennicza 7/21, 91-855 Łódź z ceną oferty 

brutto 31 752,00 zł. Kryterium: najniższa cena brutto – 100 pkt. 

7. w zakresie Zadania IX dostawę Stacji dokującej wraz ze stojakiem do stacji dokującej wraz  

z montażem oraz szkoleniem personelu:  

 Oferta nr 2 Wykonawcy: Systamed  Piotr Zawirski, ul. Sukiennicza 7/21, 91-855 Łódź z ceną oferty 

brutto 27 864,00 zł. Kryterium: najniższa cena brutto – 100 pkt. 

8. w zakresie Zadania X dostawę Aparatu do znieczulenia wraz z montażem oraz szkoleniem 

personelu:  

Oferta nr 3 Wykonawcy: Dräger Polska Sp z o.o., Posag 7 Panien 1, 02-495 Warszawa z ceną oferty 

brutto 162 378,00 zł. Kryterium: najniższa cena brutto – 100 pkt. 

Oferty zostały wybrane na podstawie kryterium oceny ofert tj. najniższa cena brutto – 100 %. 

Przedmiotowe oferty spełniały warunki udziału przedstawione w postępowaniu a Wykonawcy nie 

podlegali wykluczeniu z postępowania, ponadto przedstawiały najkorzystniejszą cenę brutto, zatem 

należało wybrać powyższe oferty w zakresie Zadania I, II, IV, V, VII, VIII, IX i X. 

Do upływu terminu składania ofert wpłynęło 8 ofert. 

 

II.  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania III i VI: 

Zamawiający Powiat Kielecki – Starostwo Powiatowe w Kielcach informuje o unieważnieniu 

postępowania w zakresie: 

-  zadania III obejmującego dostawę Generatora ozonu wraz z montażem oraz szkoleniem personelu, 

- zadania VI obejmującego dostawę Dozowników do środków do dezynfekcji rąk – elektronicznych. 

Podstawą unieważnienia zadania III jest fakt, że na przedmiotowe zadanie nie złożono żadnej ważnej 

oferty niepodlegającej odrzuceniu, natomiast podstawą unieważnienia zadania VI jest fakt, że  na 

zadanie VI nie złożono żadnej oferty.  
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