Świecie, dnia 23.07.2021 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zmówienia publicznego na dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń
biurowych dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Dr J. Bednarza w Świeciu,
prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, oznaczenie sprawy 4/2021 z dn. 17.07.2021r.

DECYZJA ZAMAWIAJĄCEGO
1. Unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 22.07.2021r.
Zamawiający informuje o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, tj. oferty
Wykonawcy: KOMATECH S.C Tomasz Marszałek, Piotr Kowalczyk 43-190 Mikołów ul. Wojska
Polskiego 8.
Zamawiający informuje iż w wykazie informacji z otwarcia ofert z dnia 22.07.2021 r nie została
ujęta oferta firmy: PRINTEX SP. Z.O.O z siedzibą w Warszawie 03-236, ul. Annopol 22c.
Zamawiający dokonał sprostowania

informacji z otwarcia ofert i w poniższym wykazie ujął

wszystkie oferty złożone w niniejszym zapytaniu ofertowym. Jednocześnie Zmawiający informuję,
iż ponownie dokona badania złożonych ofert i wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie
kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym.

Informuję, iż w w ramach zapytania ofertowego nr 4/2021 z dnia 17.07.2021 r. dotyczącego
złożenia ofert na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych , wpłynęły
następujące oferty:

1. FHU RENOMA, ul. Warszawska 49, 12-200 Pisz
Cena (wartość) netto kpl.

17 282,00 zł.

(słownie: siedemnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt
dwa złote 00/100)

Wartość VAT kpl.

3 974,86 zł.

23,00%

Cena (wartość) brutto kpl.

21 256,86 zł.

(słownie: dwadzieścia jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt
sześć złotych 86/100)

2. KOMATECH s.c. Tomasz Marszałek, Piotr Kowalczyk ; ul.Wojska Polskiego 8, 43-190 Mikołów
Cena (wartość) netto kpl.

19 575,00 zł

(słownie: dziewiętnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt
pięć złotych )

Wartość VAT kpl.

4 502,25 zł

23 %

Cena (wartość) brutto kpl.

24 077,25 zł

(słownie: dwadzieścia
siedem złotych 25/100)

cztery

tysiące

siedemdziesiąt

3. ECOBLACK S.C., ul.Domaniówka 1E, 25-413 Kielce
Cena (wartość) netto kpl.

17 815,00 zł

(słownie: siedemnaście tysięcy osiemset piętnaście zł)

Wartość VAT kpl.

4 097,45 zł

23 %

Cena (wartość) brutto kpl.

21 912,45 zł

(słownie: dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dwanaście
zlotych 45/100)

4. LAMBDA Sp. z o.o., ul.Kopańskiego 16, 51-200 Wrocław
Cena (wartość) netto kpl.

19 151,92 zł

(słownie: dziewiętnaście tysięcy sto pięćdziesiąt jeden
złotych 92/100)

Wartość VAT kpl.

4 404,94 zł

23 %

Cena (wartość) brutto kpl.

23 556,86 zł

(słownie: dwadzieścia trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt
sześć złotych 86/100)

5. EKKO.NET.PL Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, ul.Pocztowa 1, 86-065 Lisi Ogon
Cena (wartość) netto kpl.

35 664,00 zł

(słownie: trzydzieści pięć tysięcy szęśćset sześćdziesiąt
cztery złote )

Wartość VAT kpl.

8 202,72 zł

23 %

Cena (wartość) brutto kpl.

43 866,72 zł

(słownie: czterdzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt
sześć złotych 72/100)

6. PRINTEX Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Annopol 22C, 03-236 Warszawa
Cena (wartość) netto kpl.

16 635,00 zł

(słownie: szesnaście tysięcy szęśćset trzydzieści pięć
złotych )

Wartość VAT kpl.

3 826,05 zł

23 %

Cena (wartość) brutto kpl.

20 461,05 zł

(słownie: dwadzieścia tysiący czterysta sześćdziesiąt
jeden złotych 5/100)

