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ZAWlADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT

Zadanie nr 1 - Prześcieradła, powłoki, powłoczki
Zamawiający Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Swieciu działając na podst. art. 92 ust. I
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego - przetarg nieograniczony na dostawę pościeli, piżam, ręczników, koców, poduszek,
kołder, Zadanie nr l - Prześcieradła, powłoki, powłoczki została wybrana oferta Wykonawcy:

"VENA" ANNA KAPKA z siedzibą w 87-100 TORUŃ, UL. PRZY RYNKU WEŁNIANYM 13/2

Uzasadnienie
l. W postępowaniu została złożona l oferta nie podlegająca odrzuceniu, której w wyniku badania ofert przyznano

maksymalną ilości punktów (100):

I) Oferta nr l złożona przez:
"VENA" ANNA KAPKA z siedzibą w 87-100 TORUŃ, UL. PRZY RYNKU WEŁNIANYM 13/2
Cena netto: 16872,00 zł Cena brutto: 20752,56 zł

2. W postępowaniu odrzucono 2 oferty:
l) oferta Wykonawcy "REWA" WIESŁAW REWERS z siedzibą w 70-035 SZCZECIN, UL. KOLUMBA 5

została odrzucona na podstawie art. 89 ust. I pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - treść oferty nie
odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ten sposób, że Wykonawca na dostarczonej
próbce (prześcieradło) umieścił napis "SZPITAL PSYCHIATRYCZNY ŚWIECIE" (pieczątka), który po
praniu testowym w 60 st. C stał się niewyraźny (zgodnie z wymogiem wyrażonym w SIWZ napis musi być
niespieralny);

2) oferta Wykonawcy ZAKŁAD PRODUKCJI POŚCIELI "ŚWIT" IZABELA WINTONlAK z siedzibą w 65-133
ZIELONA GÓRA, UL. BŁOTNA 5B została odrzucona na podstawie art. 89 ust. I pkt 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych - treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ten
sposób, że załączona do oferty próbka (prześcieradło) po praniu testowym w 60 st. C wykazała kurczliwość
tkaniny na poziomie przekraczającym +- 5% (-6,32%).

3. Zamawiający w oparciu o art. 93 ust. l pkt 4 ustawy zwiększył kwotę, którą zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty. Wybrana oferta Wykonawcy "VENA" ANNA
KAPKA zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała największą ilość punktów i jest ofertą najkorzystniejszą w
rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91
ust. l ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.

4. Zamawiający wyznacza dzień 29.09.2014 r., po upływie którego zgodnie z art. 94 ust. l pkt 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta.

11'-1'\:-12 1)(11 201-ł



5. Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29.01.2004 r. Prawo
zamówień publicznych - Dział VI "Środki ochrony prawnej".

I Zadanie nr 4 - Koce I
Zamawiający Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu działając na podst. art. 92 ust. l
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego - przetarg nieograniczony na dostawę pościeli, piżam, ręczników, koców, poduszek,
kołder, Zadanie nr 4 - Koce została wybrana oferta Wykonawcy:

ZAKŁAD PRODUKCJI POŚCIELI "ŚWIT" IZABELA WINTONIAK z siedzibą w
65-133 ZIELONA GÓRA, UL. BŁOTNA5B

Uzasadnienie
l. W postępowaniu została złożona l oferta nie podlegająca odrzuceniu, której w wyniku badania ofert przyznano

maksymalną ilości punktów (l 00):

l) Oferta nr 3 złożona przez:
ZAKŁAD PRODUKCJI POŚCIELI "ŚWIT" IZABELA WINTONlAK
z siedzibą w 65-133 ZIELONA GÓRA, UL. BŁOTNA SB
Cena netto: 2255,00 zł Cena brutto: 2773,65 zł

2. W postępowaniu odrzucono l ofertę:
l) oferta Wykonawcy "REWA" WIESŁAW REWERS z siedzibą w 70-035 SZCZECIN, UL. KOLUMBA 5

została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - treść oferty nie
odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ten sposób, że Wykonawca, że na wezwanie
Zamawiającego z dnia 5 września 2014 r. nie uzupełnił oferty o wymaganą w SIWZ próbkę koca.

3. Wybrana oferta Wykonawcy ZAKŁAD PRODUKCJI POŚCIELI "ŚWIT" IZABELA WINTONlAK zgodnie z
kryteriami oceny ofert uzyskała największą ilość punktów i jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5
ustawy Prawo zamówień publicznych. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. l Prawo zamówień
publicznych oraz Kodeks Cywilny.

4. Zamawiający wyznacza dzień 29.09.2014 r., po upływie którego zgodnie z art. 94 ust. l pkt 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta.

I Zadanie nr 5 - Poduszki I
Zamawiający Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu działając na podst. art. 92 ust. l
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego - przetarg nieograniczony na dostawę pościeli, piżam, ręczników, koców, poduszek,
kołder, Zadanie nr 5 - Poduszki została wybrana oferta Wykonawcy:

ZAKŁAD PRODUKCJI POŚCIELI "ŚWIT" IZABELA WINTONIAK z siedzibą w
65-133 ZIELONA GÓRA, UL. BŁOTNA 5B

Uzasadnienie
l. W postępowaniu została złożona l oferta nie podlegająca odrzuceniu, której w wyniku badania ofert przyznano

maksymalną ilości punktów (l 00):

l) Oferta nr 3 złożona przez:
ZAKŁAD PRODUKCJI POŚCIELI "ŚWIT" IZABELA WINTONlAK
z siedzibą w 65-133 ZIELONA GÓRA, UL. BŁOTNA SB
Cena netto: 1675,00 zł Cena brutto: 1809,00 zł
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2. W postępowaniu odrzucono l ofertę:
l) oferta Wykonawcy "REWA" WIESŁAW REWERS z siedzibą w 70-035 SZCZECIN, UL. KOLUMBA 5

została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - treść oferty nie
odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ten sposób, że Wykonawca, że na wezwanie
Zamawiającego z dnia 5 września 2014 r. nie uzupełnił oferty o wymaganą w SIWZ próbkę poduszki.

3. Wybrana oferta Wykonawcy ZAKŁAD PRODUKCJI POŚCIELI "ŚWIT" IZABELA WINTONlAK zgodnie z
kryteriami oceny ofert uzyskała największą ilość punktów i jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5
ustawy Prawo zamówień publicznych. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień
publicznych oraz Kodeks Cywilny.

4. Zamawiający wyznacza dzień 29.09.2014 r., po upływie którego zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo
zamówień publi nych umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta.
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