Jedlec, dnia 13.12.2019 r.
CRR-241.11.09.2019
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2018 r. póz. 1986 ze zm.). Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego w Jedlcu, ul. Spacerowa l; 63-322 Gołuchów, woj. wielkopolskie, informuje, że w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę aparatów i urządzeń medycznych do budynku rehabilitacji w CRR KRUS
w Jedlcu w częściach, z których każda stanowi wyodrębnione zadanie, ogłoszonego w dniu
29.11.2019 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod pozycją nr 630315-N-2019 wybrał oferty nw.
Wykonawców. W części:
l. Ergometr-szt.3:

HAS-MED Sp. z o. o. ul. Młyńska 20, 43-300 Bielsko-Biała.
Uzasadnienie wyboru:

Zgodnie z art. 91 ust l PZP zamawiający wybrał ofertę, która odpowiada wszystkim wymaganiom
określonym w Ustawie PZP oraz w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane
w SIWZ kryteria wyboru. Firma za wykonanie przedmiotowego zamówienia zaproponowała najniższą
cenę oraz najdłuższy okres gwarancji, a co za tym idzie, otrzymała maksymalną ilość punktów.
Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert nie podlegających wykluczeniu ani
odrzuceniu. Zgodnie z zapisami SIWZ kryteriami jakimi kierował się Zamawiający przy wyborze oferty
najkorzystniejszej była cena oraz termin gwarancji.
Ofertę złożył Wykonawca:

HAS-MED Sp. z o. o. ul. Młyńska 20, 43-300 Bielsko-Biała Cena oferty 19 440,00 zł. Okres gwarancji 24
miesiące. Oferta uzyskała 92 + 8 = 100 pkt.
2. Orbitrek - szt. 2:

HAS-MED Sp. z o. o. ul. Młyńska 20, 43-300 Bielsko-Biała.
Uzasadnienie wyboru:

Zgodnie z art. 91 ust l PZP zamawiający wybrał ofertę, która odpowiada wszystkim wymaganiom
określonym w Ustawie PZP oraz w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane
w SIWZ kryteria wyboru. Firma za wykonanie przedmiotowego zamówienia zaproponowała najniższą
cenę oraz najdłuższy okres gwarancji, a co za tym idzie, otrzymała maksymalną ilość punktów.
Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert nie podlegających wykluczeniu ani
odrzuceniu. Zgodnie z zapisami SIWZ kryteriami jakimi kierował się Zamawiający przy wyborze oferty
najkorzystniejszej była cena oraz termin gwarancji.
Ofertę złożył Wykonawca:

HAS-MED Sp. z o. o. ul. Młyńska 20, 43-300 Bielsko-Biała Cena oferty 17 466,00 zł. Okres gwarancji 24
miesiące. Oferta uzyskała 92 + 8 = 100 pkt.
3. Bieżnia -szt.2:

HAS-MED Sp. z o. o. ul. Młyńska 20, 43-300 Bielsko-Biata.
Uzasadnienie wyboru:

Zgodnie z art. 91 ust l PZP zamawiający wybrał ofertę, która odpowiada wszystkim wymaganiom
określonym w Ustawie PZP oraz w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane
w SIWZ kryteria wyboru. Firma za wykonanie przedmiotowego zamówienia zaproponowała najniższą
cenę oraz najdłuższy okres gwarancji, a co za tym idzie, otrzymała maksymalną ilość punktów.

Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert nie podlegających wykluczeniu ani
odrzuceniu. Zgodnie z zapisami SIWZ kryteriami jakimi kierował się Zamawiający przy wyborze oferty
najkorzystniejszej była cena oraz termin gwarancji.
Ofertę złożył Wykonawca:

HAS-MED Sp. z o. o. ul. Młyńska 20, 43-300 Bielsko-Biała Cena oferty 20 910,00 zł. Okres gwarancji 24
miesiące. Oferta uzyskała 92 + 8 = 100 pkt.
4. Zestaw do terapii i ćwiczeń w odciążeniu (rozbudowany i częściowy) - szt. l:
MEDEN-INMED Sp. z o. o. ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin.
Uzasadnienie wyboru:

Zgodnie z art. 91 ust l PZP zamawiający wybrał ofertę, która odpowiada wszystkim wymaganiom
określonym w Ustawie PZP oraz w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane
w SIWZ kryteria wyboru. Firma za wykonanie przedmiotowego zamówienia zaproponowała najniższą
cenę oraz najdłuższy okres gwarancji, a co za tym idzie, otrzymała maksymalną ilość punktów.
Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert nie podlegających wykluczeniu ani
odrzuceniu. Zgodnie z zapisami SIWZ kryteriami jakimi kierował się Zamawiający przy wyborze oferty
najkorzystniejszej była cena oraz termin gwarancji.
Ofertę złożył Wykonawca:

MEDEN-INMED Sp. z o. o. ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin. Cena oferty 33 462,00 zł. Okres gwarancji
26 miesięcy. Oferta uzyskała 92 + 8 = 100 pkt.
5. Kolumna stacjonarna do ćwiczeń i treningu stacjonarnego - szt. 4:
HAS-MED Sp. z o. o. ul. Młyńska 20, 43-300 Bielsko-Biała.
Uzasadnienie wyboru:

Zgodnie z art. 91 ust l PZP zamawiający wybrał ofertę, która odpowiada wszystkim wymaganiom
określonym w Ustawie PZP oraz w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane
w SIWZ kryteria wyboru. Firma za wykonanie przedmiotowego zamówienia zaproponowała najniższą
cenę oraz najdłuższy okres gwarancji, a co za tym idzie, otrzymała maksymalną ilość punktów.
Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert nie podlegających wykluczeniu ani
odrzuceniu. Zgodnie z zapisami SIWZ kryteriami jakimi kierował się Zamawiający przy wyborze oferty
najkorzystniejszej była cena oraz termin gwarancji.
Ofertę złożył Wykonawca:

HAS-MED Sp. z o. o. ul. Młyńska 20, 43-300 Bielsko-Biała Cena oferty 81 216,00 zł. Okres gwarancji 24
miesiące. Oferta uzyskała 92 + 8 = 100 pkt.
6. Aparat do laseroterapii z aplikatorem skanującym (w zakresie widzialnym
i niewidzialnym) - szt. l:

HAS-MED Sp. z o. o. ul. Młyńska 20, 43-300 Bielsko-Biała.
Uzasadnienie wyboru:

Zgodnie z art. 91 ust l PZP zamawiający wybrał ofertę, która odpowiada wszystkim wymaganiom

określonym w Ustawie PZP oraz w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane
w SIWZ kryteria wyboru. Firma za wykonanie przedmiotowego zamówienia zaproponowała najniższą
cenę oraz najdłuższy okres gwarancji, a co za tym idzie, otrzymała maksymalną ilość punktów.

Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert nie podlegających wykluczeniu ani
odrzuceniu. Zgodnie z zapisami SIWZ kryteriami jakimi kierował się Zamawiający przy wyborze oferty
najkorzystniejszej była cena oraz termin gwarancji.
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Ofertę złożyli Wykonawcy:

l) HAS-MED Sp. z o. o. ul. Młyńska 20, 43-300 Bielsko-Biała. Cena oferty 10 854,00 zł. Okres
gwarancji 24 miesiące. Oferta uzyskała 92,00 + 6,40 = 98,40 pkt.
2) ELECPOL Sp. z o. o. ul. Łużycka 34a, 61-614 Poznań. Cena oferty 11448,00 zł. Okres gwarancji 30
miesiące. Oferta uzyskała 87,23 + 8,00 = 95,23 pkt.

3) MEDEN-INMED Sp. z o. o. ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin. Cena oferty 12 696,00 zł. Okres
gwarancji 26 miesięcy. Oferta uzyskała 78,65 + 6,93 = 85,59 pkt.
7. Dwukanałowy aparat do magnetoterapii niskiej częstotliwości (zawierający aplikatory

szpulowe min. 60 cm i 35 cm, leżankę z półką pod aparat oraz stolik na aplik. 35 cm) - szt. l:
ELECPOL Sp. z o. o. ul. Łużycka 34a, 61-614 Poznań.
Uzasadnienie wyboru:

Zgodnie z art. 91 ust l PZP zamawiający wybrał ofertę, która odpowiada wszystkim wymaganiom
określonym w Ustawie PZP oraz w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane
w SIWZ kryteria wyboru. Firma za wykonanie przedmiotowego zamówienia zaproponowała najniższą
cenę oraz najdłuższy okres gwarancji, a co za tym idzie, otrzymała maksymalną ilość punktów.

Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert nie podlegających wykluczeniu ani
odrzuceniu. Zgodnie z zapisami SIWZ kryteriami jakimi kierował się Zamawiający przy wyborze oferty
najkorzystniejszej była cena oraz termin gwarancji.
Ofertę złożyli Wykonawcy:

l) HAS-MED Sp. z o. o. ul. Młyńska 20, 43-300 Bielsko-Biała. Cena oferty 13 500,00 zł. Okres
gwarancji 24 miesiące. Oferta uzyskała 68,82 + 6,40 = 75,22 pkt.
2) ELECPOL Sp. z o. o. ul. Łużycka 34a, 61-614 Poznań. Cena oferty 10 098,00 zł. Okres gwarancji 30
miesiące. Oferta uzyskała 92 + 8 = 100 pkt.

3) MEDEN-INMED Sp. z o. o. ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin. Cena oferty 14 560,00 zł. Okres
gwarancji 26 miesięcy. Oferta uzyskała 63,81 + 6,93 = 70,74 pkt.
8 Lampa Sollux(hydrosun)-szt. l:

ELECPOL Sp. z o. o. ul. Łużycka 34a, 61-614 Poznań.
Uzasadnienie wyboru:

Zgodnie z art. 91 ust l PZP zamawiający wybrał ofertę, która odpowiada wszystkim wymaganiom
określonym w Ustawie PZP oraz w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane
w SIWZ kryteria wyboru. Firma za wykonanie przedmiotowego zamówienia zaproponowała najniższą
cenę oraz najdłuższy okres gwarancji, a co za tym idzie, otrzymała maksymalną ilość punktów.
Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert nie podlegających wykluczeniu ani
odrzuceniu. Zgodnie z zapisami SIWZ kryteriami jakimi kierował się Zamawiający przy wyborze oferty
najkorzystniejszej była cena oraz termin gwarancji.
Ofertę złożyli Wykonawcy:

l) HAS-MED Sp. z o. o. ul. Młyńska 20, 43-300 Bielsko-Biała. Cena oferty 11 772,00 zł. Okres
gwarancji 24 miesiące. Oferta uzyskała 85,25 + 6,40 = 91,65 pkt.
2) ELECPOL Sp.z o. o. ul. Łużycka 34a, 61-614 Poznań. Cena oferty 10 908,00 zł. Okres gwarancji 30
miesiące. Oferta uzyskała 92 + 8 = 100 pkt.

3) MEDEN-INMED Sp. z o. o. ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin. Cena oferty 14 000,00 zł. Okres
gwarancji 28 miesięcy. Oferta uzyskała 71,68 + 7,47 = 79,15 pkt.
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9. Natrysk płaszczowy - szt. l:

HAS-MED. Sp. z o. o. ul. Młyńska 20, 43-300 Bielsko-Biała.
Uzasadnienie wyboru:

Zgodnie z art. 91 ust l PZP zamawiający wybrał ofertę, która odpowiada wszystkim wymaganiom
określonym w Ustawie PZP oraz w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane
w SIWZ kryteria wyboru. Firma za wykonanie przedmiotowego zamówienia zaproponowała najniższą
cenę oraz najdłuższy okres gwarancji, a co za tym idzie, otrzymała maksymalną ilość punktów.
Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert nie podlegających wykluczeniu ani
odrzuceniu. Zgodnie z zapisami SIWZ kryteriami jakimi kierował się Zamawiający przy wyborze oferty
najkorzystniejszej była cena oraz termin gwarancji.
Ofertę złożył Wykonawca:

HAS-MED Sp. z o. o. ul. Młyńska 20, 43-300 Bielsko-Biała Cena oferty 16 740,00 zł. Okres gwarancji 24
miesiące. Oferta uzyskała 92 + 8 = 100 pkt.
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