
   

 

 

    Projekt:   ZESPOŁY  MEDYCZNEJ  OPIEKI  DOMOWEJ 3, RPSW.09.02.03-26-0006/19 

 Kielce, 15.09.2021r. 

 

INFORMACJA   O   WYNIKU   ZAMÓWIENIA   PUBLICZNEGO    

DOSTAWA   PRODUKTÓW/MATERIAŁÓW   MEDYCZNYCH 

(ogłoszenie ZAMÓWIENIA z dn. 30.08.2021r.) 

 

I. ZAMAWIAJĄCY  

CENTRUM MEDYCZNE „ZDROWIE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 

UL. KARCZÓWKOWSKA 45, 25-713 KIELCE 

 

II. PRZEDMIOT   ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów/materiałów medycznych koniecznych do 

prowadzenia pielęgniarskiej opieki długoterminowej nad pacjentami niesamodzielnymi oraz 

rehabilitacji domowej chorych związana z realizacją projektu pn: „ZESPOŁY  MEDYCZNEJ 

OPIEKI  DOMOWEJ 3” o numerze RPSW.09.02.03-26-0006/19 współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś IX Wyłączenie 

społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 1.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług 

społecznych i zdrowotnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego 2014-2020. 

 

III. OCENA   OFERT  

Na zapytanie ofertowe wpłynęły  do dnia 08.09.2021r. do godziny 10:00 następujące oferty: 

 

PAKIET 1 materiały medyczne dla pielęgniarek 

Złożone oferty: 

1) ARMED Dystrybucja Sprzętu Medycznego Tomasz Podesek, ul. Langiewicza 80,  

28-100 Busko-Zdrój - cena za realizację zamówienia: 20.101,10 zł brutto, dostawa 7 dni  

2) PrestigeFarm Dystrybucja Maciej Czajka, Osiedle Oświecenia 57/111, 35-631 Kraków  

- cena za realizację zamówienia: 17.911,33 zł brutto, dostawa 14 dni 

 

 

POSIADANIE  WYMAGANYCH  PRAWEM   UPRAWNIEŃ   I   ZEZWOLEŃ 

Obie oferty zawierały potwierdzenie uprawnień do prowadzenia sprzedaży wyrobów 

farmaceutycznych. 

 

POWIĄZANIA KAPITAŁOWE I OSOBOWE ZAMAWIAJACEGO I OFERENTÓW 

Oferenci wraz z ofertami złożyli oświadczenia o barku powiązań kapitałowych lub 

osobowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 
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Przedstawiciele Zamawiającego – osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności 

związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert - 

Krzysztof Mielech, Agnieszka Ksel i Barbara Skuza, nie są powiązane osobowo lub 

kapitałowo z Wykonawcami, którzy złożyli oferty. Badania dokonano na podstawie 

dokumentów rejestrowych z ogólnodostępnych baz danych o podmiotach gospodarczych. 

Każda osoba złożyła stosowne oświadczenie.  

Spełniony został warunek dotyczący zakazu udzielenia zamówienia przez Zamawiającego 

podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Żadna oferta nie została 

odrzucona z uwagi na konflikt interesów. 

 

Ocena ofert: 

Oferta 1. ARMED Dystrybucja Sprzętu Medycznego Tomasz Podesek 

Kryterium 1) termin realizacji zamówienia – 20 pkt. – wykonawca zadeklarował dostawę  
w ciągu 7 dni 

Kryterium 2) cena oferty – 71,28 pkt. – 20.101,10 zł brutto –liczba punktów wyliczona zgodnie 

ze wzorem podanym w ogłoszeniu zamówienia.  

Razem 91,28 pkt.  

 

Oferta 2. PrestigeFarm Dystrybucja Maciej Czajka 

Kryterium 1) termin realizacji zamówienia – 10 pkt. – wykonawca zadeklarował dostawę  

w ciągu 14 dni 

Kryterium 2) cena oferty – 80 pkt. – 17.911,33 zł brutto - najniższa cena ważnej oferty.  

Razem 90,00 pkt.  

 

Do dostawy pakietu 1 wybrany został Wykonawca - ARMED Dystrybucja Sprzętu 

Medycznego Tomasz Podesek z Buska Zdroju, który złożył najkorzystniejszą ofertę, 

spełniającą warunki określone w zapytaniu ofertowym, niepodlegającą odrzuceniu, która 

uzyskała najwyższą łączną ilość punktów. Zamawiający planuje podpisanie umowy  

z wybranym Wykonawcą do dnia 20.09.2021r. 
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PAKIET 2 - materiały medyczne dla fizjoterapeutów 

1. ARMED Dystrybucja Sprzętu Medycznego Tomasz Podesek, ul. Langiewicza 80, 28-100 

Busko-Zdrój  - cena za realizację zamówienia: 2.902,93 zł brutto, dostawa 7 dni  

2. SINMED Sp. z o.o., ul. Graniczna 32B, 44-178 Przyszowice - cena za realizację 

zamówienia: 3.367,08 zł brutto, dostawa 10 dni  

3. PrestigeFarm Dystrybucja Maciej Czajka, Osiedle Oświecenia 57/111, 35-631 Kraków - 

cena za realizację zamówienia: 3.043,48 zł brutto, dostawa 14 dni  

 

POSIADANIE  WYMAGANYCH  PRAWEM   UPRAWNIEŃ   I   ZEZWOLEŃ  

Wszystkie oferty zawierały potwierdzenie uprawnień do prowadzenia sprzedaży wyrobów 

farmaceutycznych. 

 

POWIĄZANIA KAPITAŁOWE I OSOBOWE ZAMAWIAJACEGO I OFERENTÓW 

Oferenci wraz z ofertami złożyli oświadczenia o barku powiązań kapitałowych lub osobowych 

pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 

Przedstawiciele Zamawiającego – osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności 

związane z procedurą wyboru wykonawcy - Krzysztof Mielech, Agnieszka Ksel i Barbara 

Skuza, nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z Wykonawcami, którzy złożyli oferty. 

Badania dokonano na podstawie dokumentów rejestrowych z ogólnodostępnych baz danych 

o podmiotach gospodarczych. Każda osoba złożyła stosowne oświadczenie.  

Spełniony został warunek dotyczący zakazu udzielenia zamówienia przez Zamawiającego 

podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Żadna oferta nie została odrzucona  
z uwagi na konflikt interesów. 

 

Ocena ofert: 

Oferta 1. ARMED Dystrybucja Sprzętu Medycznego Tomasz Podesek 

Kryterium 1) termin realizacji zamówienia – 20 pkt. – wykonawca zadeklarował dostawę  

w ciągu 7 dni 

Kryterium 2) cena oferty – 80,00 pkt. – 2.902,93 zł brutto – najniższa cena oferty za pakiet 2 

Razem 100,00 pkt.  

 

Oferta 2. SINMED Sp. z o.o. 

Kryterium 1) termin realizacji zamówienia – 20 pkt. – wykonawca zadeklarował dostawę  

w ciągu 10 dni 

Kryterium 2) cena oferty –68,97 pkt. – 3.367,08 zł brutto 

Razem 88,97 pkt.  

 

Oferta 3. PrestigeFarm Dystrybucja Maciej Czajka 

Kryterium 1) termin realizacji zamówienia – 10pkt – wykonawca zadeklarował dostawę  

w ciągu 14 dni 

Kryterium 2) cena oferty –86,31 pkt. – 3.043,48 zł brutto 

Razem 86,31 pkt.  

 

Do dostawy pakietu 2 wybrany został Wykonawca - ARMED Dystrybucja Sprzętu 

Medycznego Tomasz Podesek, który złożył najkorzystniejszą ofertę, spełniającą warunki 

określone w zapytaniu ofertowym, niepodlegającą odrzuceniu, która uzyskała najwyższą łączną 

ilość punktów. Zamawiający planuje podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą do dnia 

20.09.2021r. 
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PAKIET 3 materiały medyczne i dezynfekcyjne osobistej ochrony epidemiologicznej  

przed COVID-19 

Złożone  oferty: 

1) ARMED Dystrybucja Sprzętu Medycznego Tomasz Podesek, ul. Langiewicza 80, 28-100 

Busko-Zdrój - cena za realizację zamówienia: 31.821,00 zł brutto, dostawa 7 dni  

2) SINMED Sp. z o.o., ul. Graniczna 32B, 44-178 Przyszowice - cena za realizację 

zamówienia: 35.570,85 zł brutto, dostawa 10 dni  

3) PrestigeFarm Dystrybucja Maciej Czajka, Osiedle Oświecenia 57/111, 35-631 Kraków  

- cena za realizację zamówienia: 38.267,00 zł brutto, dostawa 14 dni  

4) LU Industrials Sp z o.o., ul. Arkuszowa 39, 01-934 Warszawa - cena za realizację 

zamówienia: 31.971,20 zł brutto, dostawa 9 dni 

5) AXCOM Sp z o.o., ul. Żabia 2, 65-158 Zielona Góra - cena za realizację zamówienia: 

17.583,70 zł brutto, dostawa 10 dni 

6) Hurtownia Farmaceutyczna AB-MED, ul. Damrota 147, 43-100 Tychy - cena za realizację 

zamówienia: 33.789,30 zł brutto, dostawa 10 dni 

 

 

POSIADANIE  WYMAGANYCH  PRAWEM   UPRAWNIEŃ   I   ZEZWOLEŃ 

Oferta 5 - AXCOM Sp z o.o. oraz oferta 4 - LU Industrials Sp z o.o. nie zawierają dokumentów, 

które potwierdzałyby prowadzenie sprzedaży wyrobów farmaceutycznych 
i medycznych. Zamawiający wymagał złożenia kopii dokumentów potwierdzających te 

uprawnienia lub oświadczenia wraz z ofertą. Z uwagi na powyższe nie można stwierdzić na 

podstawie złożonej oferty, czy oferent posiada wymagane prawem uprawnienia i zezwolenia 

do realizacji zamówienia. Oferty zostały odrzucone jako niezgodne z postawionymi  
w zamówieniu wymaganiami. 

 

POWIĄZANIA KAPITAŁOWE I OSOBOWE ZAMAWIAJACEGO I OFERENTÓW 

Oferta 4 - LU Industrials Sp z o.o., oferta 5 - AXCOM Sp z o.o. zawierały druk oświadczenia 

o braku powiązań, ale nie był on podpisany przez osoby uprawnione do złożenia oferty. 

Zamawiający wymagał złożenia podpisanego oświadczenia. Oferta 6 - Hurtownia 

Farmaceutyczna AB-MED nie zawiera wymaganego dokumentu dotyczącego powiązań  

z Zamawiającym. Z uwagi na powyższe nie można stwierdzić na podstawie złożonej oferty, 

czy oferent posiada powiązania z Zamawiającym, czy nie. Oferty zostały odrzucone jako 

niezgodne z postawionymi w zamówieniu wymaganiami.  

Pozostali oferenci wraz z ofertami złożyli oświadczenia o barku powiązań kapitałowych lub 

osobowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 

Przedstawiciele Zamawiającego – osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności 

związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert - 

Krzysztof Mielech, Agnieszka Ksel i Barbara Skuza, nie są powiązane osobowo lub kapitałowo 

z Wykonawcami, którzy złożyli oferty. Badania dokonano na podstawie dokumentów 

rejestrowych z ogólnodostępnych baz danych o podmiotach gospodarczych. Każda osoba 

złożyła stosowne oświadczenie.  
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Spełniony został warunek dotyczący zakazu udzielenia zamówienia przez Zamawiającego 

podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.  

 

 

OCENA OFERT spełniających warunki postawione z zamówieniu: 

 

Oferta 1. ARMED Dystrybucja Sprzętu Medycznego Tomasz Podesek 

Kryterium 1) termin realizacji zamówienia – 20 pkt. – wykonawca zadeklarował dostawę  

w ciągu 7 dni 

Kryterium 2) cena oferty – 80,00 pkt. – 31.821,00 zł brutto- najniższa cena oferty za pakiet 3. 

Razem 100,00pkt.  

 

Oferta 2. SINMED Sp. z o.o. 

Kryterium 1) termin realizacji zamówienia – 20 pkt. – wykonawca zadeklarował dostawę  

w ciągu 10 dni 

Kryterium 2) cena oferty –71,57 pkt. – 35.570,85 zł brutto 

Razem 91,57 pkt.  

 

Oferta 3. PrestigeFarm Dystrybucja Maciej Czajka 

Kryterium 1) termin realizacji zamówienia – 10 pkt. – wykonawca zadeklarował dostawę  

w ciągu 14 dni 

Kryterium 2) cena oferty – 66,52 pkt. – 38.267,00 zł brutto 

Razem 76,52 pkt. 

 

 

Do dostawy pakietu 3 wybrany został Wykonawca - ARMED Dystrybucja Sprzętu 

Medycznego Tomasz Podesek, który złożył najkorzystniejszą ofertę, spełniającą warunki 

określone w zapytaniu ofertowym, niepodlegającą odrzuceniu, która uzyskała najwyższą łączną 

ilość punktów. Zamawiający planuje podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą do dnia 

20.09.2021r. 

 

  



   

 

 

    Projekt:   ZESPOŁY  MEDYCZNEJ  OPIEKI  DOMOWEJ 3, RPSW.09.02.03-26-0006/19 

PAKIET 4 materiały medyczne  

1) PZF „Cefarm Kielce” S.A. Apteka 36,6, ul. Jagiellońska 70, 25-956 Kielce  - cena za 

realizację zamówienia: 566,10zł brutto, dostawa 10 dni  

2) Apteka Cefarm 36,6, ul. Sienkiewicza 28, 25-301 Kielce  - cena za realizację zamówienia: 

566,10 zł brutto, dostawa 20 dni  

3) LU Industrials Sp z o.o., ul. Arkuszowa 39, 01-934 Warszawa - cena za realizację 

zamówienia: 5.346,00 zł brutto, dostawa 9 dni 

 

POSIADANIE  WYMAGANYCH  PRAWEM   UPRAWNIEŃ   I   ZEZWOLEŃ 

Oferta 2 Apteka Cefarm 36,6 oraz oferta 3 - LU Industrials Sp z o.o. nie zawierają dokumentów, 

które potwierdzałyby prowadzenie sprzedaży wyrobów farmaceutycznych  
i medycznych. Zamawiający wymagał złożenia kopii dokumentów potwierdzających te 

uprawnienia lub oświadczenia wraz z ofertą. Z uwagi na powyższe nie można stwierdzić na 

podstawie złożonej oferty, czy oferent posiada wymagane prawem uprawnienia i zezwolenia 

do realizacji zamówienia. Oferty zostały odrzucone jako niezgodne z postawionymi 

w zamówieniu wymaganiami. 

 

 

POWIĄZANIA KAPITAŁOWE I OSOBOWE ZAMAWIAJACEGO I OFERENTÓW 

Oferta 3 - LU Industrials Sp z o.o. zawierała druk oświadczenia o braku powiązań, ale nie jest 

on podpisany przez osoby uprawnione do złożenia oferty. Zamawiający wymagał złożenia 

podpisanego oświadczenia. Z uwagi na powyższe nie można stwierdzić na podstawie złożonej 

oferty, czy oferent posiada powiązania z Zamawiającym, czy nie. Oferta została odrzucona jako 

niezgodna z postawionymi w zamówieniu wymaganiami.  

Pozostali oferenci wraz z ofertami złożyli oświadczenia o barku powiązań kapitałowych lub 

osobowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 

Przedstawiciele Zamawiającego – osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności 

związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert - 

Krzysztof Mielech, Agnieszka Ksel i Barbara Skuza, nie są powiązane osobowo lub kapitałowo 

z Wykonawcami, którzy złożyli oferty. Badania dokonano na podstawie dokumentów 

rejestrowych z ogólnodostępnych baz danych o podmiotach gospodarczych. Każda osoba 

złożyła stosowne oświadczenie.  

Spełniony został warunek dotyczący zakazu udzielenia zamówienia przez Zamawiającego 

podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.  

 

OCENA OFERT spełniających warunki postawione z zamówieniu: 

 

Oferta 1. PZF „Cefarm Kielce” S.A. Apteka 36,6 

Kryterium 1) termin realizacji zamówienia – 20 pkt. – wykonawca zadeklarował dostawę  

w ciągu 10 dni 

Kryterium 2) cena oferty – 80,00 pkt. – 566,10 zł brutto - najniższa cena oferty spełniających 

warunki postawione w zamówieniu za pakiet 3. 

Razem 100,00 pkt.  

 

Do dostawy pakietu 4 wybrany został Wykonawca - PZF „Cefarm Kielce” S.A. Apteka 

36,6, który złożył najkorzystniejszą ofertę, spełniającą warunki określone w zapytaniu 

ofertowym, niepodlegającą odrzuceniu, która uzyskała najwyższą łączną ilość punktów. 

Zamawiający planuje podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą do dnia 20.09.2021r. 


