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Opolskie Centrum Rehabilitacji 
Wyzwolenia 11 
48-317 Korfantów 

Pismo: PZP-225/06/2013  Korfantów dnia: 2013-04-08 

P O W I A D O M I E N I E 
o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Szanowni Państwo, 

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w 
procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg 
nieograniczonego na Dostawę i montaż sprzętu rehabilitacyjnego informujemy, iż 
najkorzystniejszą ofertę złożyła firma 

MEDEN-INMED Sp. z o.o. ul. Wenedów 2,  75-847 Koszalin 

Uzasadnienie wyboru: 

Wybrana oferta jest zgodna ze Specyfikacją Istotnych warunków zamówienia, Wykonawca 
spełnia warunki określone w SIWZ. 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert 

Nr 
oferty 

Nazwa i adres wykonawcy 
(Nr oferty) 

Cena (koszt) 

2 
MEDEN-INMED Sp. z o.o. 

ul. Wenedów 2 75-847 Koszalin 
  100,00 

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty: 

Lp.: Nr oferty, nazwa i adres 
wykonawcy: 

Uzasadnienie odrzucenia oferty: 

1 

1 
Zakład Sprzętu 
Ortopedycznego i 
Rehabilitacyjnego 
"KORFANTÓW" sp. z 
o.o. 
ul. Wyzwolenia 11  
48-317 Korfantów 

Art. 89. ust.1 pkt 2 
Brak poprawności merytorycznej  
Niezgodność oferowanych parametrów sprzętu z 
warunkami opisanymi w specyfikacji OCR. 
 
Poz. 4 Podnośnik hydrauliczny dla pacjenta 
Lp.2 - niezgodne ze specyfikacja – Zamawiający nie 

dopuszczał sterowania elektrycznego, tylko 

hydrauliczne 

Lp. 7  - niezgodne ze specyfikacją  - Zamawiający 

wymagał maksymalnej wysokości podnośnika 175 cm, 

Lp. 9  - niezgodne ze specyfikacją  - Zamawiający 
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wymagał maksymalnej szerokości podstawy 108 cm, 

Lp. 10 - niezgodne ze specyfikacją – Zamawiający 

wymagał wagi podnośnika do 40 kg 

Poz. 6  Stół pionizacyjny 
       LP 2 - niezgodny ze specyfikacją - brak regulacji 
wysokości leża 
       LP 3 - niezgodny ze specyfikacją - brak regulacji 
wysokości leża przy kącie 0 stopni 

 

Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego Wykonawcy. 

 

Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, 

z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie  nie krótszym niż 

5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 

Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na 

podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 

180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, 

określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 

  

 

 

 


