
 
 

 
Ogłoszenie o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego poniżej 221 000 Euro na dostawę obuwia medycznego.   
 
 
  
 
 

Zadanie nr 1 w w/w postępowaniu unieważniono na podstawie na podstawie  art. 93 ust. 1 
pkt 4 prawo zamówień publicznych, ponieważ oferta z najniższą ceną  złożona w tym zadaniu  
przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na jego sfinansowanie. 

 
Zadanie nr 2 w w/w postępowaniu unieważniono na podstawie na podstawie  art. 93 ust. 1 

pkt 4 prawo zamówień publicznych, ponieważ oferta z najniższą ceną  złożona w tym zadaniu  
przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na jego sfinansowanie. 
 
 
 
Informacja o złożonych ofertach: 
 

Numer 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko 
oraz 

adres wykonawcy 

Numer 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 
adres wykonawcy 

1 Firma Handlowo Produkcyjna 
„Świat Dziecka” Janusz Kowalski 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
Promedyk 
ul. Kielecka 76 
26-600 Radom 

2 MEDIBUT Zakład Produkcyjny s.c. 
Janusz Brudz Anna Krystosik-Brudz 
ul. gen. J. Dąbrowskiego 45 
93-177 Łódź 

 
 
 
 
Informacja o Wykonawcach wykluczonych/ofertach odrzuconych: 
 

Oferta Firmy Handlowo Produkcyjnej „Świat Dziecka” Janusz Kowalski Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe Promedyk, ul. Kielecka 76 podlega w zadaniu nr 1 w w/w postępowaniu odrzuceniu  
na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 prawo zamówień publicznych, ponieważ jej treść nie odpowiada 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

Zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tabeli załącznika nr 1, w 
pozycji nr 1 wymagał zaoferowania obuwia męskiego z cholewką pełną zakrywającą palce. 
Zaoferowane przez Wykonawcę obuwie męskie ma cholewkę z perforacją. W pozycji nr 3 
Zamawiający wymagał aby obuwie damskie posiadało cholewkę ze skóry pełną zakrywającą palce. 
Wykonawca zaoferował obuwie damskie posiadające cholewkę z perforacją.  

 
Oferta Firmy Handlowo Produkcyjnej „Świat Dziecka” Janusz Kowalski Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe Promedyk, ul. Kielecka 76 podlega w zadaniu nr 2 w w/w postępowaniu odrzuceniu  
na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 prawo zamówień publicznych, ponieważ jej treść nie odpowiada 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagał zaoferowania obuwia 
operacyjnego w rozmiarach 35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46, 47/48. Wykonawca 
zaoferował obuwie operacyjne w rozmiarach: 35,36,37,38,39,40,41,432,43,44,45,46,47,48 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dnia  06.11.2019 r. zamieszczono na stronie www.med.torun.pl i tablicy ogłoszeń Zamawiającego. 


