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Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII 

im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu. 
 

 

 
 Opole,  04.01.2022r.   

 
 

ZAWIADOMIENIE  
o wyborze najkorzystniejszej oferty  

 
Dotyczy: Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr FAZ.2800.92.2021-PN  „Dostawa sprzętu 
medycznego  jednorazowego użytku dla Opolskiego Centrum Onkologii na okres 12 miesięcy. 

 
 
 Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych   (Dz. U 2021 poz. 
1129) – dalej: ustawa PZP,  Zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej. 
 

I. Wybór  ofert y najkorzystniejszej w zakresie zadania 23 
Nr 

oferty 
Nazwa i adres Wykonawcy Nr zadań 

Wartość netto             
w PLN 

Wartość  brutto             
w   PLN 

11 
SKAMEX Sp. z o.o.  
Ul. Częstochowska 38/52, 
 93-121 Łódź 

 
23 

 

 
204 180,00 

 

 
220 514,40 

 

 
Wyżej wymieniona  oferta jest poprawna pod względem formalnym i merytorycznym, spełnia wymagania 
Zamawiającego odnoszące się do przedmiotu zamówienia i przedstawia  najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych 
kryteriów odnoszących się do przedmiotu objętego zamówieniem. 
 
II. Informacja o ofertach odrzuconych: 
 
1. Odrzucono ofertę nr 28. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe ANMAR Sp. z o.o. Sp. K. ul. Strefowa 22 ,                      
43-100 Tychy  w zakresie Zadania 23 z uwagi nieprawidłowe wniesienie wadium . 
 
Uzasadnienie odrzucenia oferty: 
 
Uzasadnienie prawne:  Zachodzą przesłanki odrzucenia, opisane art. 226 ust. 1 pkt. 14 ustawy PZP (Zamawiający 

odrzuca ofertę również w przypadku, gdy wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, 

jeżeli Zamawiający żądał wniesienia wadium). 

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy Anmar Sp. z o.o. Sp. K , ponieważ nie została ona 

prawidłowo zabezpieczona wadium ( dot. Zadań 1 i 23). 

Nie wniesienie wadium występuje w sytuacji, gdy Wykonawca nie wnosi wadium w pieniądzu lub formach 
przewidzianych w art. 97 ust. 7 ustawy PZP  lub wniósł wadium w pieniądzu lub formach przewidzianych w art. 97 ust. 7 
ustawy PZP, w kwocie mniejszej niż wymagana przez Zamawiającego w postępowaniu. Obowiązek wniesienia wadium 
przed upływem terminu składania ofert oznacza, że w przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu wymagana przez 
Zamawiającego kwota wadium musi znaleźć się na rachunku bankowym wskazanym przez zamawiającego przed 
upływem terminu składania ofert (uznanie rachunku bankowego wskazanego przez Zamawiającego kwotą wadium musi 
nastąpić przed upływem terminu składania ofert). 
Wykonawca wniósł wadium w pieniądzu w wysokości 7000,00 zł, nie określając do których zadań zostało ono wniesione, 
zatem zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt. 14 ustawy PZP Zamawiający odrzuca ofertę z powodu nieprawidłowego  wniesienia 
wadium. 
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III. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: 

Nr 
oferty 

Wykonawcy, którzy 
złożyli oferty 

Cena 
brutto 

Kryterium : 
 [ Cena 100%] 

Kryterium : 
 [ Cena 60%] 

Kryterium : 
[Jakość 

40%] 
Ocena Oferty 

Zadanie 23 

11 
SKAMEX Sp. z o.o.  
Ul. Częstochowska 38/52, 
 93-121 Łódź 

220 514,40 zł 100,00 pkt. ____ ____ 100,00 pkt. 

28 

Przedsiębiorstwo 
Handlowo -Usługowe   
„Anmar” Sp. z o.o. Sp. k 
Ul. Strefowa 22 
43-100 Tychy 

292 248,00 zł Oferta odrzucona na podstawie art. 226 ust.1 pkt.14  ustawy PZP     

 
 
Sporządziła:                                                                                                                        
Beata Kopeć 
St. specjalista 
ds. zamówień publicznych 
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