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OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie konkursu ofert na zakup i dostawę 
sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim

I. Zawiadamiamy o wyborze oferty najkorzystniejszej w ramach realizowanego postępowania w trybie 
konkursu ofert na zakup i dostawę sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim. Jako najkorzystniejsze uznano oferty złożone przez:

Zadanie 1- Sterimed Sp. z o.o. ul. Mała 6 lok. 208, 05-300 Mińsk Mazowiecki
Zadanie 2- SMS Sp. z o.o. ul. Norberta Adamowicza 8, 05-530 Góra Kalwaria

II. Poniżej znajduje się zestawienie ofert, złożonych przez poszczególnych oferentów, z podaniem ilości 
punktów w kryterium cena, zgodne z Zaproszeniem w przedmiotowym postępowaniu.

Zad. Nazwa Oferenta Liczba punktów 
kryterium cena

1 SMS Sp. z o.o. ul. Norberta Adamowicza 8, 05-530 Góra Kalwaria 78,06

Sterimed Sp. z o.o. ul. Mała 6 lok. 208, 05-300 Mińsk Mazowiecki 100

2 SMS Sp. z o.o. ul. Norberta Adamowicza 8, 05-530 Góra Kalwaria 100

Sterimed Sp. z o.o. ul. Mała 6 lok. 208, 05-300 Mińsk Mazowiecki oferta odrzucona

III . W ramach prowadzonego postępowania ofertę złożyły następujące firmy:
1. SMS Sp. z o.o. ul. Norberta Adamowicza 8, 05-530 Góra Kalwaria
2. Sterimed Sp. z o.o. ul. Mała 6 lok. 208, 05-300 Mińsk Mazowiecki

IV. W wyniku analizy oferty firmy Sterimed Sp. z o.o. ul. Mała 6 lok. 208, 05-300 Mińsk Mazowiecki 
na zadanie nr 2 stwierdzono nieprawidłowości:

Zamawiający wymagał:
1. Dokumentu potwierdzającego, że oferowany przedmiot zamówienia dopuszczony jest do obrotu w Polsce 
zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010r. O wyrobach medycznych (Dz.U. z 2021 poz. 1565 z późn. zm.) i 
przepisami wykonawczymi (Certyfikat CE /deklaracja zgodności dotycząca oferowanego przedmiotu 
zamówienia, zgłoszenie/ wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych lub oświadczenie z uzasadnieniem, że 
dane urządzenie nie podlega obowiązkowi wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych).
Wykonawca nie złożył wymaganego dokumentu dla Sterylizatora parowego AS449 wersja dwudrzwiowa.

2. Kart katalogowych lub folderów w języku polskim zawierających opis – specyfikę oferowanego 
przedmiotu zamówienia, potwierdzającego spełnienie wymagań opisanych w zestawieniu Parametrów 
technicznych z załącznika nr 2. Zgodnie z odpowiedziami na pytania z dnia 05.07.2022r. karty katalogowe 
lub foldery powinny być oryginalne dla urządzeń produkowanych poza granicami Polski.
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Wykonawca nie złożył wymaganego dokumentu dla Sterylizatora parowego CISA P-6464 H 2P E Medium 

3. Certyfikatów autoryzacji serwisu dla poszczególnych urządzeń wystawionych przez producenta 
urządzenia w języku oryginalnym i ewentualnym tłumaczeniem przysięgłym- zgodnie z odpowiedziami na 
pytania z dnia 05.07.2022r. Wykonawca nie złożył wymaganego dokumentu dla obu sterylizatorów.
 W związku z powyższym treść złożonej oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia określonymi 
w zaproszeniu co stanowi przesłankę do odrzucenia.
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