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INFORMACJA

o wyniku postępowania przetargowego na dostawę środków ochrony indywidualnej, mebli,

pościeli i wyposażenia usprawniającego z podziałem na 4 zadania.

Dom Pomocy Społecznej im. Marii Kaczyńskiej informuje, że wyniku postępowania

przetargowego na dostawę środków ochrony indywidualnej, mebli, pościeli i wyposażenia
usprawniającego z podziałem na 4 zadania zostały wybrane najkorzystniejsze oferty:

Zadanie nr 1 dostawa sprzętu medycznego: bramka do pomiaru temperatury, defibrylator,
ssak medyczny, ręczny resuscytator, dezynfektor automatyczny, ozonator, koncentrator tlenu,

termometr bezdotykowy, lodówka medyczna.

- ALL MED. KINGA JAKUBASul. Ługańska 16 61-308 Poznań — 100 pkt.

Zadanie nr 2 dostawa i montaż mebli: szafek nocnych, stolików, krzeseł, szaf ubraniowych,
łóżek rehabilitacyjnych

- ALL MED. KINGA JAKUBAS ul. Ługańska 16 61-308 Poznań — 79,7 pkt.

Zadanie nr 3 dostawa pościeli.

PGS GRZELAKSp. z o.o ul. Spółdzielców 110 62-850 Lisków — 100 pkt.

Zadanie nr 4 dostawa środków ochrony indywidualnej, m.in. maseczek jednorazowych,

rękawiczek jednorazowych, fartuchów ochronnych, maseczek FFP3, kombinezonów, płynów
dezynfekcyjnych, ochraniaczy na buty.

- ALL MED. KINGA JAKUBASul. Ługańska 16 61-308 Poznań — 100 pkt.

Oferty firm PATRON Sp. zo.o. ul. Zakładowa 5 B 62-510 Konin oraz firmy

MonetaZygmunt płonka ul. Długa 44 63-200 Jarocin zostały odrzucone.

Uzasadnienie:
Odrzucenie na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP,tj. oferta nie odpowiadatreści

SIWZ. Zamawiający wymagał, zgodnie z zapisem rozdziału IX SIWZ,przekazania w ramach
oferty należycie wypełnionych: formularza ofertowego, załącznika cenowo-
asortymentowegoi tabeli parametrów oferowanych dostaw.

„Moneta” w ramach oferty przedstawił wyłącznie ofertę ceny na zadnie 4, nie przedstawił
załącznika cenowo-asortymentowego ani tabeli parametrów oferowanych dostaw. Z uwagi na

brak tabeli parametrów nie możnaustalić zakresu przedmiotowego oferty.
„Patron” przedstawił wszystkie wymagane w ramach oferty oświadczenia, jednak tabela

parametrów jest nienależycie wypełniona (brak producentów, nazw i modeli produktów, kraju
pochodzenia, niejasne określenie parametrów oferowanych przedmiotów w ramachdostawy).
Z uwagi na braki w wypełnieniu tabeli parametrów nie możnaustalić przedmiotu oferty. |
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