
 znak postępowania A.AT.381.17.2019

PROTOKÓŁ

z otwarcia ofert

w  sprawie  realizacji  zamówienia  publicznego  pn. Dostawa  rękawic  chirurgicznych  i
diagnostycznych dla Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o. o. z siedzibą w Opolu Lubelskim przy
ul. Przemysłowej 4a.

Zamówienie  podzielone jest na dwie części 

1. W  dniu  07.01.2020r.  o  godzinie  11:15 w  pokoju  14   sala  konferencyjna  budynku
Zarządu  PCZOL ul. Przemysłowa 4a, Opole Lubelskie  odbyło się posiedzenie Komisji
Przetargowej powołanej Zarządzeniem   A.AT 0116.(4)2019  Prezesa PCZOL z dnia 10
grudnia 2019r. w składzie:

- Mirosław Sempoch - Przewodniczący Komisji
- Małgorzata Krupa              - Członek Komisji
- Anna Wąsowska              -  Sekretarz Komisji

Przedmiotem  posiedzenia  było  otwarcie  ofert  złożonych  przez  Wykonawców
w terminie  od dnia ogłoszenia  o  zamówieniu w Biuletynie  Zamówień Publicznych
(2019-12-20  r.)  do  dnia  07.01.2020r.  do  godz.  11:00  uczestniczących  w  procesie
zamówienia  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  o  wartości  szacunkowej
zamówienia netto 164950,25 zł.  (brutto 178146,27 zł.),  zamieszczonego na stronie
internetowej  http://www.pczol.pl  a  także  na  portalu  UZP  jako  zamówienie  Nr
636642-N-2019 .  

2. Komisja  Przetargowa  stwierdziła,  że  w  terminie  składania  ofert,  tj.  do  dnia
07.01.2020r. do godz. 11:00 wpłynęło 3 oferty.

3. W sesji otwarcia uczestniczyli przedstawiciele wykonawców:

a. MERCATOR Izabela Szabatkiewicz
b. ………………………………………………………...

4. Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  Przewodniczący  Komisji  poinformował
zebranych, że Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie ww. zadania kwotę  netto
netto 164950,25 zł (brutto 178146,27 zł),

5. Otwarcie ofert nastąpiło o godz. 11.15 w dniu 07.01.2020r. w pokoju nr 14 budynku
Zarządu  PCZOL,  położonego  przy  ul.  Przemysłowa  4a,  Opole  Lubelskie  (siedziba

http://www.pczol.pl/


Zamawiającego)  w  obecności  Komisji  Przetargowej,  której  członkowie  złożyli
oświadczenia na drukach ZP-11.

6. Nienaruszalność  kopert  została  potwierdzona  w  obecności  przedstawicieli
Wykonawców podczas posiedzenia. Po otwarciu ofert Przewodniczący Komisji podał
następujące informacje:
- nazwę i adresy Wykonawców,
- cenę ofertową i pozostałe kryteria oceny ofert

7. Ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

L
p

Nazwa
Wykonawcy

Adres siedziby
Wykonawcy pakiet

Wartość
oferty brutto

Czas
dostawy 

Termin  płatności
faktury  i
realizacji
zamówienia
zgodny  
z SIWZ

1.
ABOOK Sp. z o. o. 04-985 Warszawa

ul. Brzostowska 
22

cz1 --------- ----------
cz2 56511,00 zł 2
cz3 --------- ---------
cz4 11440,06 zł 2
cz5 15887,66 zł 2

2.
MERCATOR 
MEDICAL S.A.

31-327 Kraków, 
ul. H. 
Modrzejewskiej 
30

cz1 7650,72 zł 2
cz2 58932,90 zł 2
cz3 80414,53 zł 2
cz4 9886,32 zł 2
cz5 --------------- -----------

3.
ZARYS
International
Group  Sp.  z  o.  o.
Sp. K

41-808 Zabrze ul. 
Pod Borem 18

cz1 ------------ ------------
cz2 59352,70 zł 2
cz3 ------------ ------------
cz4 --------------- ------------
cz5 -------------- ------------

4.
cz1
cz2
cz3
cz4
cz5

5.
 cz1

cz2
cz3
cz4
cz5

6 cz1
cz2
cz3
cz4
cz5



zgodnie z SIWZ czas dostawy:

2 dni     –   40 pkt, 3 dni    –    30 pkt, 4 dni    –    20 pkt, 5 dni    –    10 pkt, powyżej 5 dni, ale nie 
więcej niż 7 dni – 1 pkt  

nie wskazanie  żadnego terminu, skutkować będzie tym, że zamawiający przyporządkuje 
najniższa przewidywaną zapisami SIWZ  punktację tj. 7 dni -1 pkt 

wskazanie innych niż podane w niniejszej tabeli  terminów skutkować będzie odrzuceniem 
oferty ze  względu na niespełnianie wymogów  wskazanych przez Zamawiającego w SIWZ 

8. Wykonawcy uczestniczący w sesji  otwarcia ofert nie zgłosili  zastrzeżeń z przebiegu
posiedzenia.

9. Wybór  oferty  najkorzystniejszej  nastąpi  po  sprawdzeniu  kompletności  i  ważności
ofert.

10. Na tym protokół zakończono.

Podpis Komisji Przetargowej 

Mirosław Sempoch

Małgorzata Krupa

Zatwierdził: Prezes Zarządu Gabriel Maj
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Lp Imię i nazwisko Nazwa firmy 

1 Izabela Szabatkiewicz MERCATOR MEDICAL S.A.

2

3

4

5

6


