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 Chełm, dnia 15.06.2012 r.  

  

OGŁOSZENIE 
 

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

publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający- Medyczne 

Studium Zawodowe im. Władysławy Szoc w Chełmie zawiadamia, że 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:  

Dostawa materiałów, akcesoriów i urządzeń 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 Zawodowego w Chełmie, prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego, w podziale na zadania: 

 

ZADANIE 1 - Materiały do obróbki protez 

W terminie składania ofert zostało złożone 3 oferty spełniające wymagane warunki 
udziału w postępowaniu:  
 
1. oferta złożona przez Tehand sp.z o.o., 20-551 Lublin, ul.Herbowa 4 o wartości 
6692,43 zł. ( oferta otrzymała 94,96 pkt za kryterium „Cena" ). 
 

2. oferta złożona przez BIODENT Sklep Stomatologiczny Monika Romanowska, 18-

400 Łomża, ul.Hipokratesa 31 o wartości 6355,44 zł. ( oferta otrzymała 100,00 pkt za 

kryterium „Cena" ). 

 

3. oferta złożona przez UNIMED Specjalistyczne Zaopatrzenie Medyczne Śniadach 

Elżbieta, 18-400 Łomża, ul.Senatorska 18 o wartości 7347,77 zł. ( oferta otrzymała 

86,49 pkt za kryterium „Cena" ). 

 

Oferta BIODENT Sklep Stomatologiczny Monika Romanowska odpowiada warunkom 

określonym przez Zamawiającego w dokumentacji dotyczącej postępowania 

i otrzymała 100 pkt za kryterium „Cena" , a jej wartość nie przekracza kwoty jaką 

Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z tym 

oferta w/w firmy została wskazana do zawarcia umowy.  
 

ZADANIE 2 - Zęby akrylowe 

W terminie składania ofert zostało złożonych 5 ofert spełniające wymagane warunki 
udziału w postępowaniu:  
 
1. oferta złożona przez Tehand sp.z o.o., 20-551 Lublin, ul.Herbowa 4 o wartości 
2592,00 zł. ( oferta otrzymała 90,90 pkt za kryterium „Cena" ). 
 
2. oferta złożona przez Cezal Sp.z o.o., 20-147 Lublin, ul.Spółdzielczości Pracy 38  
o wartości 2928,00 zł. ( oferta otrzymała 80,46 pkt za kryterium „Cena" ). 
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3. oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe TYTAN 
Jabłoński, Rogula Spółka Jawna, 42-200 Częstochowa, ul.Dekabrystów 33 paw.4  
o wartości 2356,00 zł. ( oferta otrzymała 100,00 pkt za kryterium „Cena" ). 
 
4. oferta złożona przez BIODENT Sklep Stomatologiczny Monika Romanowska, 18-

400 Łomża, ul.Hipokratesa 31 o wartości 3032,00 zł. ( oferta otrzymała 77,70 pkt za 

kryterium „Cena" ). 

 
5. oferta złożona przez UNIMED Specjalistyczne Zaopatrzenie Medyczne Śniadach 

Elżbieta, 18-400 Łomża, ul.Senatorska 18 o wartości 2934,00 zł. ( oferta otrzymała 

80,30 pkt za kryterium „Cena" ). 

 
Oferta Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe TYTAN Jabłoński, Rogula 

Spółka Jawna odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego 

w dokumentacji dotyczącej postępowania i otrzymała 100 pkt za kryterium „Cena" , 

a jej wartość nie przekracza kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. W związku z tym oferta w/w firmy została wskazana do 

zawarcia umowy.  

 
ZADANIE 3 - Silikon 

 

W terminie składania ofert zostało złożonych 5 ofert spełniające wymagane warunki 
udziału w postępowaniu:  
 
1. oferta złożona przez Tehand sp.z o.o., 20-551 Lublin, ul.Herbowa 4 o wartości 
2160,00 zł. ( oferta otrzymała 92,35 pkt za kryterium „Cena" ). 
 
2. oferta złożona przez Cezal Sp.z o.o., 20-147 Lublin, ul.Spółdzielczości Pracy 38  
o wartości 2278,44 zł. ( oferta otrzymała 87,55 pkt za kryterium „Cena" ). 
 
3. oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe TYTAN 
Jabłoński, Rogula Spółka Jawna, 42-200 Częstochowa, ul.Dekabrystów 33 paw.4  
o wartości 2158,88 zł. ( oferta otrzymała 92,40 pkt za kryterium „Cena" ). 
 
4. oferta złożona przez BIODENT Sklep Stomatologiczny Monika Romanowska, 18-

400 Łomża, ul.Hipokratesa 31 o wartości 1994,76 zł. ( oferta otrzymała 100,00 pkt za 

kryterium „Cena" ). 

 
5. oferta złożona przez UNIMED Specjalistyczne Zaopatrzenie Medyczne Śniadach 

Elżbieta, 18-400 Łomża, ul.Senatorska 18 o wartości 2300,40 zł. ( oferta otrzymała 

86,71 pkt za kryterium „Cena" ). 

 
Oferta BIODENT Sklep Stomatologiczny Monika Romanowska odpowiada warunkom 

określonym przez Zamawiającego w dokumentacji dotyczącej postępowania 

i otrzymała 100 pkt za kryterium „Cena" , a jej wartość nie przekracza kwoty jaką 

Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z tym 

oferta w/w firmy została wskazana do zawarcia umowy.  
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ZADANIE 4 - Drut protetyczny 

 

W terminie składania ofert zostało złożonych 5 ofert spełniające wymagane warunki 
udziału w postępowaniu:  
 
 
1. oferta złożona przez Tehand sp.z o.o., 20-551 Lublin, ul.Herbowa 4 o wartości 
2170,80 zł. ( oferta otrzymała 89,11 pkt za kryterium „Cena" ). 
 
2. oferta złożona przez Cezal Sp.z o.o., 20-147 Lublin, ul.Spółdzielczości Pracy 38  
o wartości 2283,95 zł. ( oferta otrzymała 84,70 pkt za kryterium „Cena" ). 
 
3. oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe TYTAN 
Jabłoński, Rogula Spółka Jawna, 42-200 Częstochowa, ul.Dekabrystów 33 paw.4  
o wartości 2856,05 zł. ( oferta otrzymała 67,73 pkt za kryterium „Cena" ). 
 
4. oferta złożona przez BIODENT Sklep Stomatologiczny Monika Romanowska, 18-

400 Łomża, ul.Hipokratesa 31 o wartości 1934,50 zł. ( oferta otrzymała 100,00 pkt za 

kryterium „Cena" ). 

 
5. oferta złożona przez UNIMED Specjalistyczne Zaopatrzenie Medyczne Śniadach 

Elżbieta, 18-400 Łomża, ul.Senatorska 18 o wartości 3213,00 zł. ( oferta otrzymała 

60,21 pkt za kryterium „Cena" ). 

 
 
Oferta BIODENT Sklep Stomatologiczny Monika Romanowska odpowiada warunkom 

określonym przez Zamawiającego w dokumentacji dotyczącej postępowania 

i otrzymała 100 pkt za kryterium „Cena" , a jej wartość nie przekracza kwoty jaką 

Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z tym 

oferta w/w firmy została wskazana do zawarcia umowy.  
 

ZADANIE 5 - Akcesoria protetyczne 

 

W terminie składania ofert zostało złożone 2 oferty spełniające wymagane warunki 
udziału w postępowaniu:  
 
1. oferta złożona przez Tehand sp.z o.o., 20-551 Lublin, ul.Herbowa 4 o wartości 
3154,95 zł. ( oferta otrzymała 60,79 pkt za kryterium „Cena" ). 
 
2. oferta złożona przez BIODENT Sklep Stomatologiczny Monika Romanowska, 18-

400 Łomża, ul.Hipokratesa 31 o wartości 1917,84 zł. ( oferta otrzymała 100,00 pkt za 

kryterium „Cena" ). 

 
Oferta BIODENT Sklep Stomatologiczny Monika Romanowska odpowiada warunkom 

określonym przez Zamawiającego w dokumentacji dotyczącej postępowania 

i otrzymała 100 pkt za kryterium „Cena" , a jej wartość nie przekracza kwoty jaką 

Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z tym 

oferta w/w firmy została wskazana do zawarcia umowy.  
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ZADANIE 6 - Przewody do mikrosilników 

 

W terminie składania ofert zostało 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 615,00 zł.  
2. oferta złożona przez UNIMED Specjalistyczne Zaopatrzenie Medyczne Śniadach 

Elżbieta, 18-400 Łomża, ul.Senatorska 18 o wartości 615,00 zł.  

 
W  Zadaniu 6 zostały złożone oferty o takiej samej cenie. Zamawiający na podstawie 

art. 91 ust. 5  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwrócił 

się do w/w Wykonawców o złożenie  ofert dodatkowych. W wyznaczonym terminie 

wpłynęła  1 oferta firmy  Specjalistyczne Zaopatrzenie Medyczne Śniadach Elżbieta, 

18-400 Łomża, ul.Senatorska 18 o wartości 602,70 zł. ( oferta otrzymała 100,00 pkt 

za kryterium „Cena" ). W związku z tym oferta w/w firmy została wskazana do 

zawarcia umowy.  

 

 
ZADANIE 7 - Kleszcze protetyczne 

 

W terminie składania ofert zostało złożonych 5 ofert spełniające wymagane warunki 
udziału w postępowaniu:  
 
 
1. oferta złożona przez Tehand sp.z o.o., 20-551 Lublin, ul.Herbowa 4 o wartości 
8462,40 zł.  
 
2. oferta złożona przez Cezal Aesculap Chifa sp.z o.o., 64-300 Nowy Tomyśl, 
ul.Tysiąclecia 14 o wartości 11464,20 zł.  
 
3. oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe TYTAN 
Jabłoński, Rogula Spółka Jawna, 42-200 Częstochowa, ul.Dekabrystów 33 paw.4  
o wartości 3257,16  zł.  
 
4. oferta złożona przez BIODENT Sklep Stomatologiczny Monika Romanowska, 18-

400 Łomża, ul.Hipokratesa 31 o wartości 2758,51 zł.  

 
5. oferta złożona przez UNIMED Specjalistyczne Zaopatrzenie Medyczne Śniadach 

Elżbieta, 18-400 Łomża, ul.Senatorska 18 o wartości 5384,94 zł.  

 
W toku postępowania  
Oferta firmy Tehand sp.z o.o. została odrzucona na podstawie art.89 ust.1 pkt 2. 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – rodzaj stali z jakiej 

są wykonane kleszcze nie spełnia oczekiwań Zamawiającego w tym zakresie.  
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Oferta firmy Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe TYTAN Jabłoński, 

Rogula Spółka Jawna została odrzucona na podstawie art.89 ust.1 pkt 4. ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – Wykonawca nie złożył w 

terminie wyjaśnień w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku 

do przedmiotu zamówienia (art. 90 ust.1 . ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych) 

 

Oferta firmy BIODENT Sklep Stomatologiczny Monika Romanowska została 

odrzucona na podstawie art.89 ust.1 pkt 2. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych – rodzaj stali z jakiej są wykonane kleszcze nie spełnia 

oczekiwań Zamawiającego w tym zakresie. 

 

Oferta firmy UNIMED Specjalistyczne Zaopatrzenie Medyczne Śniadach Elżbieta 

została odrzucona na podstawie art.89 ust.1 pkt 2. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych – proponowane przez Wykonawcę kleszcze w poz. 6 

nie spełniają oczekiwań Zamawiającego w zakresie kryterium grubości drutu 

(Zamawiający określił parametr na 1 mm , Wykonawca zaproponował 0,8mm) 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia w zakresie Zadania 7 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)   

 

 
Zamawiający poniższe zawiadomienia przekaże w sposób opisany w art. 27 
ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
oraz w sposób dopuszczony w SIWZ. Zamawiający będzie zawierał umowy 
z Wykonawcami po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty tj. od dnia  21.06.2012r. 
 
 

 
 
 

_____________________ 
Krystyna Szpak-Lipińska 


