
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI

im. sierżanta Grzegorza Załogi w KATOWICACH
Siedziba Zakładu: 40-052  Katowice  ul. Głowackiego 10

tel. (032) 7827305   tel. centrala (032) 7827200   fax. (032) 7827300

              
Regon:  271241038    NIP:  634-23-09-181  KRS:0000011889   www.zozmsw.katowice.pl email: 
zozmsw@zozmsw.katowice.pl SP ZOZ  MSWiA w Katowicach:  40-052 Katowice  ul. Głowackiego 10   tel. (032) 
7827200

Kw. 4196/18 Katowice, 13.07.2018 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
w postępowaniu na:

usługę transportu sanitarnego 
 dla SP ZOZ MSWiA w Katowicach 

Nr Ref. 12/18

Na podstawie Art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z
póżn.zm.(tekst jednolity Dz. Ust. 2017, poz. 1579) w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego  prowadzonym  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  usługę  transportu
sanitarnego dla SP ZOZ MSWiA  w Katowicach  Nr Ref. 12/18

Zamawiający 

z a w i a d a m i a:

o wyborze najkorzystniejszej oferty na:

ZADANIE NR 1

1. Na podstawie art.91 ust 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający wybrał jako 
najkorzystniejszą  ofertę Wykonawcy:

Numer
oferty

Firma (nazwa) oraz adres
Wykonawcy

Cena oferty

w złotych i termin
płatności

Punktacja

4

OLIMAJ

Wyjazdowa Pomoc Medyczna
Miechurski Antoni

ul. Spacerowa 3

41-253 Czeladź

100.000,00

termin płatności-60
dni

60 pkt-cena

40- pkt. t.płatności

= 100 pkt.
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Uzasadnienie wyboru

Na podstawie załączonych do oferty dokumentów Zamawiający stwierdza, że Wykonawca-
spełnia wszystkie warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego,  a  złożona  przez  firmę  oferta  jest  zgodna  z  treścią  Specyfikacji  Istotnych
Warunków Zamówienia.

W zakresie zadania nr 1 złożono oferty: 

Nr oferty
Firma (nazwa) oraz adres

Wykonawcy

Cena oferty

w złotych i termin
płatności

Punktacja

3

Unia Bracka Sp. z o.o.

ul. Konstytucji 89

41-906 Bytom

126.364,00

termin płatności-60
dni

47,48 pkt-cena

40 pkt. t.płatności

= 87,48 pkt.

4

OLIMAJ

Wyjazdowa Pomoc Medyczna
Miechurski Antoni

ul. Spacerowa 3

41-253 Czeladź

100.000,00

termin płatności-60
dni

60 pkt-cena

40 pkt. t.płatności

= 100 pkt.

W toku postępowania w zakresie pakietu 1 odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:
Nr oferty, nazwa i adres

wykonawcy:
Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0  

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.: Nazwa i adres wykonawcy: Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0
 

  

 

 
Zgodnie z art.94 ust.1pkt.2  Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w 
terminie  nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
Termin podpisania umowy ustala się na 19.07.2018 r.

ZADANIE NR 2

Na podstawie art.91 ust 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający wybrał jako 
najkorzystniejszą  ofertę Wykonawcy:
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Nume
r

oferty

Firma (nazwa) oraz adres
Wykonawcy

Cena oferty

w złotych i termin
płatności

Punktacja

4

OLIMAJ

Wyjazdowa Pomoc Medyczna
Miechurski Antoni

ul. Spacerowa 3

41-253 Czeladź

61.250,00

termin płatności-60
dni

60 pkt-cena

40- pkt. t.płatności

= 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru

Na podstawie załączonych do oferty dokumentów Zamawiający stwierdza, że Wykonawca-
spełnia wszystkie warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego,  a  złożona  przez  firmę  oferta  jest  zgodna  z  treścią  Specyfikacji  Istotnych
Warunków Zamówienia.

W zakresie zadania nr 2 złożono oferty: 

Nume
r

oferty

Firma (nazwa) oraz adres
Wykonawcy

Cena oferty

w złotych i termin
płatności

Punktacja

3

Unia Bracka Sp. z o.o.

ul. Konstytucji 89

41-906 Bytom

63.455,00

termin płatności-60
dni

57,91 pkt-cena

40 pkt. t.płatności

= 97,91 pkt.

4

OLIMAJ

Wyjazdowa Pomoc Medyczna
Miechurski Antoni

ul. Spacerowa 3

41-253 Czeladź

61.250,00

termin płatności-60
dni

60 pkt-cena

40 pkt. t.płatności

= 100 pkt.

W toku postępowania w zakresie pakietu 2 odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:
Nr oferty, nazwa i adres

wykonawcy:
Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0
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oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.: Nazwa i adres wykonawcy: Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0
 

  

 

 
Zgodnie z art.94 ust.1pkt.2  Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego
w terminie  nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej

oferty. Termin podpisania umowy ustala się na 19.07.2018r.

ZADANIE NR 3

Na podstawie art.91 ust 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający wybrał jako 
najkorzystniejszą  ofertę Wykonawcy:

Numer
oferty

Firma (nazwa) oraz adres
Wykonawcy

Cena oferty

w złotych i termin
płatności

Punktacja

1

Firma Transportowa „OMEGA”

Agnieszka Ignaczyk

ul. Grażyny 6

42-202 Częstochowa

8.540,00

termin płatności-60
dni

60 pkt-cena

40- pkt. t.płatności

= 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru

Na podstawie załączonych do oferty dokumentów Zamawiający stwierdza, że Wykonawca-   
spełnia wszystkie warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego, a złożona przez firmę oferta jest zgodna z treścią Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia

W zakresie zadania nr 3 złożono oferty: 

Numer
oferty

Firma (nazwa) oraz adres
Wykonawcy

Cena oferty

w złotych i termin
płatności

Punktacja

1

Firma Transportowa „OMEGA”

Agnieszka Ignaczyk

ul. Grażyny 6

42-202 Częstochowa

8.540,00

termin płatności-60
dni

60 pkt-cena

40 pkt. t.płatności

= 100 pkt.
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3

Unia Bracka Sp. z o.o.

ul. Konstytucji 89

41-906 Bytom

11.284,00

termin płatności-60
dni

45,41 pkt-cena

40 pkt. t.płatności

= 85,41 pkt.

1. W toku postępowania w zakresie pakietu 3 odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:
Nr oferty, nazwa i adres

wykonawcy:
Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0  

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.: Nazwa i adres wykonawcy: Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0
 

  

 

 
Zgodnie z art.94 ust.1pkt.2  Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego
w terminie  nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej

oferty. Termin podpisania umowy ustala się na 19.07.2018 r.

ZADANIE NR 4

Na podstawie art.91 ust 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający wybrał jako 
najkorzystniejszą  ofertę Wykonawcy:

Numer
oferty

Firma (nazwa) oraz adres
Wykonawcy

Cena oferty

w złotych i termin
płatności

Punktacja

1

Firma Transportowa „OMEGA”

Agnieszka Ignaczyk

ul. Grażyny 6

42-202 Częstochowa

12.600,00

termin płatności-60
dni

60 pkt-cena

40 pkt. t.płatności

= 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru

Na podstawie załączonych do oferty dokumentów Zamawiający stwierdza, że Wykonawca- 
spełnia wszystkie warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego, a złożona przez firmę oferta jest zgodna z treścią Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia

Strona 5 z 7



W zakresie zadania nr 4 złożono oferty: 

Numer
oferty

Firma (nazwa) oraz adres
Wykonawcy

Cena oferty

w złotych i termin
płatności

Punktacja

1

Firma Transportowa „OMEGA”

Agnieszka Ignaczyk

ul. Grażyny 6

42-202 Częstochowa

12.600,00

termin płatności-60
dni

60 pkt-cena

40- pkt. t.płatności

= 100 pkt.

2

Transport Sanitarny „RAPTIM”

Henryk Smolarczyk

ul. Szczecińska 48

41-814 Zabrze

16.800,00

termin płatności-60
dni

45 pkt-cena

40- pkt. t.płatności

= 85 pkt.

3

Unia Bracka Sp. z o.o.

ul. Konstytucji 89

41-906 Bytom

16.800,00

termin płatności-60
dni

45 pkt-cena

40- pkt. t.płatności

= 85 pkt.

1. W toku postępowania w zakresie pakietu 4 odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:
Nr oferty, nazwa i adres

wykonawcy:
Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0  

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.: Nazwa i adres wykonawcy: Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0
 

  

 

 
Zgodnie z art.94 ust.1pkt.2  Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego
w terminie  nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej

oferty. Termin podpisania umowy ustala się na 19.07.2018 r.

                                                                                                                     Z poważaniem

Dyrektor SP ZOZ MSWiA w Katowicach

Dr n. med. Piotr Grazda
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Zamieszczono:
1.Strona internetowa Zamawiającego
2. Gablotka
Otrzymują:

L.p. Firma Adres e-mail
1 Firma Transportowa „OMEGA” Agnieszka.i@icloud.com 

2 Transport Sanitarny „RAPTIM” tsraptim@wp.pl 

3 Unia Bracka Sp. z o.o. spolka@uniabracka.com.pl   

4 OLIMAJ Wyjazdowa Pomoc Medyczna a.olimaj@gmail.com 
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