
 
 

 

 Chełm, dnia 15.III. 2010 r.  

 

OGŁOSZENIE 
 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), Zamawiający- 

Medyczne Studium Zawodowe im. Władysławy Szoc w Chełmie zawiadamia, że 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:  

Dostawa urządzeń, materiałów, akcesoriów ortodontycznych i protetycznych dla 

kierunku kształcenia w zawodzie „Technik dentystyczny” w ramach realizacji projektu 

systemowego EFS Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie Nr POKL 09.02.00-06-

001/09 tytuł: ”Zawodowa Przyszłość Lubelszczyzny” realizowanego przez Medyczne 

Studium Zawodowe w Chełmie,  

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w podziale na zadania:  

 

 

ZADANIE 9 -  Tygle odlewnicze 

W terminie składania ofert zostały złożone 2 oferty spełniające wymagane warunki 
udziału w postępowaniu:  
 
1. oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe TYTAN 

Jabłoński, Rogula Spółka Jawna, 42-200 Częstochowa, ul.Dekabrystów 33 paw.4   

o wartości 732,00 zł. ( oferta otrzymała 100 pkt za kryterium „Cena" ) 

  

2. oferta złożona przez firmę „TEHAND” spółka z o.o., 20-551 Lublin, ul. Herbowa 4, 

o wartości 732,00 zł. ( oferta otrzymała 100 pkt za kryterium „Cena" ) 

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia w zakresie Zadania 9 zostały złożone 

oferty o takiej samej cenie. Zamawiający podjął działania  przewidziane w art. 91  

ust. 5 Prawo Zamówień Publicznych poprzez wezwanie wykonawców do złożenia 

ofert dodatkowych. W terminie składania nie została złożona żadna oferta 

dodatkowa.  W związku z zaistniałą sytuacją postępowanie o udzielenie zamówienia 

w zakresie Zadania 9 zostało unieważnione (Prawo Zamówień Publicznych art. 93 

ust.1 pkt 5) 

  

  



 
 

 

ZADANIE 10 - Urządzenia medyczne 

 

W terminie składania ofert zostały złożone 2 oferty spełniające wymagane warunki 
udziału w postępowaniu:  
 
1. oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe TYTAN 

Jabłoński, Rogula Spółka Jawna, 42-200 Częstochowa, ul.Dekabrystów 33 paw.4   

o wartości 4100,90 zł.  

  

2. oferta złożona przez firmę „TEHAND” spółka z o.o., 20-551 Lublin, ul. Herbowa 4, 

o wartości 15006,00 zł. 

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia w zakresie Zadania 10 zostały złożone 

oferty różniące się istotnie ceną. W związku z zaistniałą  sytuacją  Zamawiający 

podjął  działania wyjaśniające  przewidziane w art.90 ust.1 Prawo Zamówień 

Publicznych. W terminie składania  nie zostało złożone wyjaśnienie przez firmę 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe TYTAN Jabłoński, Rogula 

Spółka Jawna, co powoduje zgodnie  z art.90 ust.3 Prawo Zamówień Publicznych 

odrzucenie w/w oferty. Postępowanie o udzielenie zamówienia w zakresie  

Zadania 10 zostało unieważnione ze względu - cena najkorzystniejszej oferty 

przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia (Prawo Zamówień Publicznych art. 93 ust.1 pkt 4) 
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Dyrektor Krystyna Szpak-Lipińska 

 


