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   (pieczęć jednostki organizacyjnej prowadzącej sprawę) 

 
 

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY 

Nr 3521460 

zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30 000 euro  

art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) 
 

 

Zamawiający: 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Al. Racławickie 1, 

20 – 059 Lublin 

Tel. 81/445-55-10 

E-Mail: malgorzata.podgorniak@umlub.pl 

Jednostka organizacyjna: Sekcja ds. Zakupów 

Osoba przygotowująca i prowadząca sprawę: Małgorzata Podgórniak 
 

 

 

1. Przedmiot zamówienia: dostawa jednorazowych zestawów stomatologiczno-dentystycznych, fartuchów, 

maseczek i serwet składanych, niezbędnych dla realizacji badań klinicznych służących ocenie wpływu 

wybranych czynników środowiska na stan jamy ustnej mieszkańców Lublina i Lwowa w ramach projektu 

„Zdrowie priorytetem. Partnerstwo Uniwersytetów Medycznych Polski i Ukrainy na rzecz podniesienia 

jakości opieki medycznej pogranicza polsko-ukraińskiego”, według następującego opisu: 

1) 600 jednorazowych zestawów stomatologiczno-dentystycznych, zawierających, co najmniej: lusterko 

stomatologiczne, pęsetę i zgłębnik, 

2) 50 sztuk jednorazowych fartuchów fizelinowych niesterylnych z mankietem, wykonanych z włókniny 

polipropylenowej, stanowiącej barierę dla cząstek, o dobrej przepuszczalności powietrza, wiązanych z tyłu 

na troki, rękawy wykończone bawełnianymi mankietami, posiadające przedłużone poły do zakładania na 

plecach, nie toksyczne, nie pylące, rozmiar nie mniejszy niż L, 

3) 100 sztuk maseczek jednorazowych na gumki, pełnobarierowych wykonanych z trzech warstw wysokiej 

jakości włókniny o gramaturze minimum 17g/m2 (jedna warstwa); o wysokiej przepuszczalności powietrza 

zapewniającej łatwość oddychania, hipoalergiczne, warstwa twarzowa nie posiadająca mikrowłosków oraz 

specjalnie wygładzana, nie powodujące uczuleń, wyposażone w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie 

się maski do kształtu twarzy, właściwie zakrywające nos, usta i podbródek, o dł. min. 40 cm, pakowane w 

opakowanie po max. 50 szt., oznaczone zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych, 

4) 500 sztuk jednorazowych fizelinowych serwet składanych o wymiarach w przedziale 80-100 cm x 80-100 

cm, do położenia na stoliku. 

2. W celu realizacji w/w zamówienia przeprowadzono procedurę wyboru najkorzystniejszej oferty tj.: 

1) Dnia 23 września 2015 r. zostało upublicznione zapytanie ofertowe/ zapytanie o cenę na stronie BIP UM 

Lublin/stronie internetowej UM Lublin/Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (DUUE)* oraz w siedzibie 

Zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym tj. w budynku Collegium Novum przy Al.Racławickich 1. 

2) Dnia 23 września 2015 r. e-mailem/faksem/osobiście* dostarczono/wysłano* zapytanie  ofertowe / 

zapytanie o cenę do następujących 5 potencjalnych wykonawców: 

a) Zakrzewski Dental B. Zakrzewska A. Zwolińska, ul. Nałęczowska 30, 20-701 Lublin, e-mail: 

info@zakrzewskidental.pl, 

b) „Polmed” s.c., ul. Stanisława Staszica 5, 20-081 Lublin, e-mail: info@polmed.net.pl, 

c) „Unimed – Łomża”, ul. Senatorska 18, Łomża, e-mail: unimed@unimed-lomza.pl, 

d) Danamed s.c. Hurtownia Stomatologiczna, ul. Targowa 66, 03-734 Warszawa, e-mail: 

biuro@danamed.com.pl, 

e) Marrodent Spółka z o.o., ul. Krasińskiego 31, 43-300 Bielsko-Biała, e-mail: rafal.wasik@marrodent.pl. 
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3. W w/w zapytaniu ofertowym/zapytaniu o cenę określono m.in. opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału 

oferentów, opis sposobu przygotowania oferty, miejsce, sposób oraz termin nadsyłania ofert oraz opis 

kryteriów i sposobu oceny ofert. 

4. Jako warunek udziału w zapytaniu ofertowym wskazano, aby Wykonawca prowadził działalność 

gospodarczą o profilu odpowiadającym zamówieniu. 
5. Jako jedyne kryterium wyboru oferenta określono wartość oferty brutto. W ramach kryterium „Wartość 

oferty brutto” maksymalną liczbę punktów (100 punktów) otrzymał oferent, który podał najniższą cenę brutto, 

natomiast pozostałe oferty otrzymały punkty proporcjonalnie na podstawie wzoru: (cena najtańszej oferty/cena 

badanej oferty) x 100%. 

6. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe/zapytanie o cenę do dnia 30 września 2015 r. wpłynęły 3 oferty. Poniżej 

zestawienie złożonych ofert: 
 

  

L.p. Nazwa i adres oferenta Punktacja 

1. Zakrzewski Dental B. Zakrzewska A. Zwolińska 

ul. Nałęczowska 30, 20-701 Lublin 
- 

2. „Polmed” s.c. 

ul. Stanisława Staszica 5, 20-081 Lublin 
100,00 

3. Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa Cezal Lublin Sp. z.o.o. 

Al.Spółdzielczości Pracy 38, 20-147 Lublin 
91,93 

 

 

 

7. Ważne były oferty nr 2 i 3, zaś oferta nr 1 została wycofana przez oferenta. 

8. Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną 

przez: „Polmed” s.c., ul. Stanisława Staszica 5, 20-081 Lublin. 

9. Uzasadnienie wyboru: Oferta uzyskała największą liczbę punktów podczas oceny ofert przeprowadzonej 

według kryteriów zawartych w zapytaniu ofertowym. 

 

 

Lublin, dn. 2 października 2015 r. 


