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Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w 
Lublinie,  20-043 Lublin, ul. Spadochroniarzy 8 działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z  2013 roku poz. 907 ze zm.)  – zwanej dalej 
„ustawa Pzp” - uprzejmie informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odzieży ochronnej, roboczej, rozstrzygnęło 
przetarg dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty.

Do dnia 29-10-2013 r. do godz. 09:00 wpłynęły 02 oferty.
Komisja przetargowa po zapoznaniu się z treścią ofert dokonała ich  wnikliwej analizy i oceny,  zgodnie 
z kryteriami ocen zawartymi w pkt. XVII  SIWZ i wybrała nw ofertę jako najkorzystniejszą:

Oferta nr 2 – ODZIEŻ ROBOCZA Spółka Jawna Drela i Wspólnicy,
                        ul. Krakowska 25, 25-036 Kielce, 
                        – oferta otrzymała 100, 00 pkt.

Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego i otrzymała maksymalną ilość punktów. 

W postępowaniu przetargowym została złożona jeszcze jedna oferta
Oferta nr 1 – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "MADA" Kosiec i Wspólnicy Sp. J. , 
                        ul. Słowicza 17,  02-170 Warszawa,

którą Komisja przetargowa postanawia drzucić  zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z  2013 roku poz. 907 ze zm.), 
ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie:

W trakcie badania i oceny złożonych ofert Zamawiający stwierdził, że proponowana przez Wykonawcę 
odzież jest niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1  do SIWZ w 
punktach:

L.p Wymagane warunki jakie mają spełniać ubrania Spełnia 
tak/nie

Oferowane przez Wykonawcę parametry 

1                                 2 3 4
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1.4 Kurtka z odpinanymi rękawami i podpinką z polaru dla sprzątaczek – 13 kpl.

3 podpinka z polaru materiał 100% poliester, gramatura 
min. 260 g/m² zapinana na suwak błyskawiczny, 

NIE podpinka z polaru materiał 100% poliester, 
gramatura min. 260 g/m² , podpinka z polaru  nie 
jest zapinana  na suwak błyskawiczny i została 
wszyta na stałe do kurtki nie posiada możliwości 
wypięcia z kurtki, 

5 długość kurtki poniżej bioder, kaptur dopinany z 
możliwością chowania w stójce,  

NIE długość kurtki poniżej bioder, kaptur nie jest 
dopinany ( tylko na stałe przyszyty do kurtki) z 
możliwością chowania w stójce,  

Dziękujemy za udział w procedurze przetargowej.

                                                                                                          ZATWIERDZIŁ
                   Dyrektor

Zdzisław Kulesza             

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z  2013 roku poz. 907 
ze zm.)  żądamy odwrotnego potwierdzenia otrzymania pisma przesłanego faksem w dniu dzisiejszym pod nr faks:  
(81)  533-78-00
- ilość stron ..................................................
- data otrzymania ..........................................
- pieczęć i podpis adresata ............................
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