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ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT/
ODRZUCENIU OFERT /UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
dostawę  ręczników listkowych, papieru toaletowego do dozowników oraz środków

czyszcząco – dezynfekcyjnych dla sekcji utrzymania czystości  
dla SPZOZ w Sanoku,  nr postępowania SPZOZ/PN/39/2017

I.  Działając  na podstawie art.  92 ust.  1  ustawy z  dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo Zamówień
Publicznych, niniejszym zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty: 
  
* pakiet nr 1
FLESZ Sp. z o.o., ul. Cieślewskich 25f, 03-017 Warszawa

* pakiet nr 4
HENRY KRUSE  Sp. z o.o.
Bielany Wrocławskie, ul. Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce

Uzasadnienie wyboru 
Wybrana w danym zadaniu oferta stanowi najkorzystniejszą prawidłowo złożoną ofertę w niniejszym
postępowaniu, na podstawie kryteriów oceny określonych w SIWZ tj;
*  cena  - 60%,   termin dostawy lub ocena użytkowa  - 40%

W niniejszym postępowaniu oferty złożyło 6  Wykonawców. Streszczenie oceny i punktacja, 
przedstawia się następująco:

* pakiet nr 1
Nr 

oferty
Nazwa, adres wykonawcy Punktacja w kryterium:

Cena -  60%
Punktacja w kryterium:
Ocena użytkowa  - 40%

Łączna
punktacja

3 Firma Handlowa SOFT
Marta Mazur, Mariusz Mazur  Sp.j.
ul. prof. L. Chmaja 4. 35-021 Rzeszów 

58,03 40 98,03

4 HENRY KRUSE  Sp. z o.o.
Bielany Wrocławskie, ul. Kolejowa 3,
55-040 Kobierzyce

55,22 40 95,22

5  FLESZ Sp. z o.o.
ul. Cieślewskich 25f, 03-017 Warszawa 60 40 100
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* pakiet nr 4
Nr 

oferty
Nazwa, adres wykonawcy Punktacja w kryterium:

Cena -  60%
Punktacja w kryterium:
Ocena użytkowa  - 40%

Łączna
punktacja

4 HENRY KRUSE  Sp. z o.o.
Bielany Wrocławskie, ul. Kolejowa 3,
55-040 Kobierzyce

60 40 100

 

II.  Działając  na podstawie  art.  89  ust.  1  pkt.  2  Prawa zamówień publicznych Zamawiający
odrzuca ofertę w zakresie pakietu nr 1 Wykonawcy ZEFIR Sp. z o.o., ul. Włoszczowska 31, 26-070
Łopuszno.
Uzasadnienie prawne – Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
Uzasadnienie faktyczne -  Treść oferty jest niezgodna z SIWZ w zakresie wymogów dla przedmiotu
zamówienia w pakiecie nr 1.  Zaoferowany produkt (ręczniki listkowe), nie jest  zgodny z zapisami
SIWZ. Zamawiający wymagał ręczników białych celulozowych, natomiast Wykonawca zaoferował
ręczniki 100% makulatura. . 
  Wobec powyższego oferta ta jako niezgodna z treścią SIWZ podlega odrzuceniu

III.  Działając na podstawie art.  89 ust.  1  pkt.  2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający
odrzuca ofertę w zakresie pakietu nr 1 Wykonawcy ULEX Beskidzkie Centrum Opakowań, Urszula
Jędrzejko. Tomasz Jędrzejko Sp.j., ul. T.T. Jeża 15, 43-300 Bielsko Biała .
Uzasadnienie prawne – Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
Uzasadnienie faktyczne -  Treść oferty jest niezgodna z SIWZ w zakresie wymogów dla przedmiotu
zamówienia w pakiecie nr 1.  Zaoferowany produkt (ręczniki listkowe), nie jest  zgodny z zapisami
SIWZ.   Zamawiający  wymagał  ręczników białych  celulozowych   o  gramaturze  min.  2x19g/m  2,
natomiast Wykonawca zaoferował ręczniki 100% makulatura o gramaturze 2 x 18g/m 2.  
  Wobec powyższego oferta ta jako niezgodna z treścią SIWZ podlega odrzuceniu

IV. Działając na podstawie art.  89 ust.  1  pkt.  2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający
odrzuca  ofertę  w  zakresie  pakietu  nr  2 Wykonawcy  HENRY  KRUSE   Sp.  z  o.o.,  Bielany
Wrocławskie, ul. Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce
Uzasadnienie prawne – Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
Uzasadnienie faktyczne -  Treść oferty jest niezgodna z SIWZ w zakresie wymogów dla przedmiotu
zamówienia  w pakiecie nr 2.  Zaoferowany produkt  (środki czyszcząco – dezynfekujące),  nie jest
zgodny z zapisami SIWZ, ponieważ  nie spełnia wymogu wartości  pH.
  Wobec powyższego oferta ta jako niezgodna z treścią SIWZ podlega odrzuceniu

V.  Działając  na podstawie  art.  89  ust.  1  pkt.  2  Prawa zamówień publicznych  Zamawiający
odrzuca  ofertę  w  zakresie  pakietu  nr  3 Wykonawcy  HENRY  KRUSE   Sp.  z  o.o.,  Bielany
Wrocławskie, ul. Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce
Uzasadnienie prawne – Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
Uzasadnienie faktyczne -  Treść oferty jest niezgodna z SIWZ w zakresie wymogów dla przedmiotu
zamówienia w pakiecie nr 3.  Zaoferowany produkt (papier toaletowy), nie jest  zgodny z zapisami
SIWZ, ponieważ  nie spełnia wymogu wagi minimalnej 550g. 
 Wobec powyższego oferta ta jako niezgodna z treścią SIWZ podlega odrzuceniu

VI. Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2  Prawa zamówień publicznych Zamawiający
odrzuca ofertę w zakresie pakietu nr 3  Wykonawcy  PERS Sp. z o.o., ul. B. Czecha 10, 33-300
Nowy Sącz
Uzasadnienie prawne - Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt.3
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Uzasadnienie faktyczne –  Wykonawca  w zakresie pakietu nr 3 (papier toaletowy) nie dostarczył w
terminie  składania ofert  wymaganych w SIWZ próbek przedmiotu zamówienia   a  więc nie  było
możliwości oceny użytkowej – potwierdzenia że zaoferowane produkty odpowiadają wymaganiom
określonym w SIWZ przez Zamawiającego .
 Wobec powyższego oferta ta jako niezgodna z treścią SIWZ podlega odrzuceniu

VII.  Działając  na   postawie  art.  93  ust.  1  pkt  1  ustawy  Prawa  zamówień  publicznych.
Zamawiający unieważnia postępowanie dla pakietu nr 2,3

Uzasadnienie prawne – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
 nie  złożono  żadnej  oferty  niepodlegającej  odrzuceniu  albo  nie  wpłynął  żaden  wniosek  o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegajacego wykluczeniu, z
zastrzeżeniem pkt. 2 i 3.

 cena  najkorzystniejszej  oferty  lub  oferta  z  najniższą  cena  przewyższa  kwotę,  którą
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,  chyba,  że  Zamawiający
może zwiększyć te kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty 

Uzasadnienie faktyczne  :   
1) na pakiet nr 2 wpłynęła jedna oferta, która  została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1

pzp,  
2) na pakiet nr 3 wpłynęły 3 oferty, ;

a)   oferta Wykonawcy  HENRY KRUSE Sp. z o.o., Bielany Wrocłaskie, ul. Kolejowa 3, 55-
040 Kobierzyce została odrzucona, 
b)    oferta Wykonawcy  PERS Sp. z o.o., ul. B. Czecha 10, 33-300 Nowy Sącz   została odrzu  -  
cona, 
b)   oferta  Wykonawcy ULEX Beskidzkie Centrum Opakowań, Urszula Jędrzejko. Tomasz Ję-
drzejko Sp.j., ul. T.T. Jeża 15, 43-300 Bielsko Biała opiewa na kwotę  9 790,80 zł  natomiast
Zamawiający przeznaczył kwotę 5 166,00 zł a Zamawiający nie może zwiększyć kwoty prze-
znaczonej na zrealizowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.

Wobec powyższego dla pakietu nr 2 i 3 postępowanie podlega unieważnieniu.

 Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamówień publicznych – dział VI ,, Środki ochrony prawnej”

Zamawiający  zawrze  umowę  w  sprawie  zamówienia  publicznego  z  wybranym  w  tym
postępowaniu Wykonawcą w terminie zgodnie z art. 94 ustawy Pzp.

Proszę  o  potwierdzenie  otrzymania  niniejszego  pisma  faxem  lub  e-mail  w  szczególności  na  załączonym
firmowym druku potwierdzenia, w przeciwnym przypadku w razie spraw spornych Zamawiający zastrzega sobie
prawo  posłużenia  się  w  celach  dowodowych  potwierdzeniem  nadania  faksu  oraz  wysłania  korespondencji
listowej.    

         

 Z poważaniem

Otrzymują;
1). ULEX Beskidzkie Centrum Opakowań, Urszula Jędrzejko. Tomasz Jędrzejko Sp.j.
ul. T.T. Jeża 15, 43-300 Bielsko Biała 
2). ZEFIR Sp. z o.o., ul. Włoszczowska 31, 26-070 Łopuszno
3). Firma Handlowa SOFT, Marta Mazur, Mariusz Mazur  Sp.j.ul. prof. L. Chmaja 4. 35-021 Rzeszów 
4). HENRY KRUSE Sp. z o.o., Bielany Wrocłaskie, ul. Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce
5). FLESZ Sp. z o.o., ul. Cieślewskich 25f, 03-017 Warszawa
6). PERS Sp. z o.o., ul. B. Czecha 10, 33-300 Nowy Sącz
7). A.a
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