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Ogłoszenie wyników postępowania 
 

 

 
Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż i dostawę szaf kartotekowych i szafek BHP 

do Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, znak SzP.ZP.271.31.21 

 

 Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu odnośnie zapytania ofertowego dotyczącego 

zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty 130.000,00 zł na sprzedaż i dostawę szaf kartotekowych i szafek 

BHP do Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu informuje, iż: 

 

1. w Grupie 1 wybrano ofertę Wykonawcy: 
 

TRONUS Polska Sp. z o.o. 

ul. Ordona 2A 

01-237 Warszawa 

Wartość brutto oferty: 29.520,00 zł 
 

Uzasadnienie wyboru oferty: 

złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego i jest 

najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu w Grupie 1. 
 

 

Nazwy albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawców, którzy złożyli oferty a także 

punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: 
 

Numer 

oferty 

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców którzy 

złożyli oferty 

Liczba pkt w kryterium  

„najniższa cena” 
Łączna punktacja 

1 

Pozmebel Mateusz Gawroński Sp.J. 

ul. Starołęcka 18 

61-361 Poznań 

OFERTA ODRZUCONA  

2 

TRONUS Polska Sp. z o.o. 

ul. Ordona 2A 

01-237 Warszawa 

100,00 pkt. 100,00 pkt. 

 

 
2. Postępowanie przetargowe w Grupie 2 unieważniono. 

 

Uzasadnienie:  

 § 6 b) Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130.000,00 zł – cena 

najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty  

 10.1 b) Zapytania ofertowego - Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 

w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. 
 

Uzasadnienie faktyczne: 

W przedmiotowym postępowaniu w wyznaczonym terminie w Grupie 2 złożono 2 oferty. Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w Grupie 2 kwotę w wysokości: 15.665,28 zł. Po dokonaniu oceny ofert 

stwierdzono, iż najkorzystniejsza oferta przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. Cena najkorzystniejszej oferty wynosi 47.232,00 zł, co oznacza iż najkorzystniejsza oferta przewyższa 

kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia o 31.566,72 zł. Po dokonaniu analizy 

finansowej, Zamawiający ustalił, że nie może zwiększyć środków na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia 

w Grupie 2 do ceny oferty najkorzystniejszej.  



Nazwy albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawców, którzy złożyli oferty a także 

punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: 

 
Numer 

oferty 

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców którzy 

złożyli oferty 

Liczba pkt w kryterium  

„najniższa cena” 
Łączna punktacja 

1 

Pozmebel Mateusz Gawroński Sp.J. 

ul. Starołęcka 18 

61-361 Poznań 

OFERTA ODRZUCONA  

2 

TRONUS Polska Sp. z o.o. 

ul. Ordona 2A 

01-237 Warszawa 

100,00 pkt. 100,00 pkt. 

 

 


