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Znak: AE/DZiM-24-9/17         Tarnów, 2017-03- 17 

Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę cieplarki przeznaczonej do ogrzewania płynów 

irygacyjnych dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie 

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie, ul. Szpitalna 13, 33-100 Tarnów 

zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego  na dostawę cieplarki 

przeznaczonej do ogrzewania płynów irygacyjnych – wybrana została oferta Firmy: 

Przedsiębiorstwo "EM-MED." Spółka z o.o., ul. Przemysłowa 12, 30-701 Kraków, woj. małopolskie: 

Cena wybranej oferty: 9.990,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych 

00/100), w tym cena netto: 9.250,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) 

Umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana będzie zawarta po dniu 17 marca  

2017 r. – zostanie przesłana pocztą lub Wykonawca podpisze umowę w siedzibie Zamawiającego  

(do uzgodnienia). 

Zapytanie ofertowe przesłano do 4 firm oraz zamieszczono na stronie internetowej Szpitala.  

W wyżej wymienionym zapytaniu ofertowym złożone zostały oferty Wykonawców, których nazwy 

(firmy), imiona i nazwiska, siedziby, miejsca zamieszkania i adresy oraz punktację przyznaną ofertom  

w kryterium cena przedstawiono w poniższej tabeli: 

Nr 

oferty 

Nazwy (firmy), imiona i nazwiska, siedziby, miejsca 

zamieszkania i adresy Wykonawcy 

Punktacja przyznana ofertom  

w kryterium cena 

I 
Zakład Usługowo-Handlowy "Prolab" Tadeusz Borowski, 
ul. Rzymowskiego 43/3, 15-349 Białystok, woj. podlaskie 

Oferta odrzucona 

 

II 
Przedsiębiorstwo "EM-MED." Spółka z o.o.,                      
ul. Przemysłowa 12, 30-701 Kraków, woj. małopolskie 

100 pkt 

 

Z zapytania ofertowego odrzucono ofertę Firmy: 

- Zakład Usługowo-Handlowy "Prolab" Tadeusz Borowski, ul. Rzymowskiego 43/3, 15-349 

Białystok, woj. podlaskie (dalej Wykonawca). Zgodnie z wymaganiem Zamawiającego 

określonym w Załączniku Nr 3 do zapytania ofertowego: zaoferowana cieplarka winna mieć 

komorę zamykaną od góry przeźroczystą pokrywą, natomiast zaoferowana cieplarka posiada 

komorę z nieprzeźroczystą pokrywą; ponadto prąd znamionowy dla zaoferowanej cieplarki 

winien wynosić 1,75 A, natomiast zgodnie z informacja zawartą w Załączniku Nr 3 złożonej 

oferty prąd znamionowy dla zaoferowanej cieplarki wynosi 0,73A W związku z powyższym 

oferta Wykonawcy została odrzucona. 

 

Otrzymują: 

1. Wszyscy Wykonawcy którzy złożyli oferty 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. a/a 


