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ZAWIADOMIENIE 
 
 

I. o wyborze najkorzystniejszej oferty 
II. o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone 
III. o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania 
IV. o terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na: zakup i dostawę tonerów, tuszy, opasek i materiałów eksploatacyjnych do 
drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Powiatowego Centrum Medycznego w 
Grójcu Sp. z o.o. 
Część nr 1 - Tonery, tusze i materiały eksploatacyjne do drukarek, faksów i kserokopiarek 
Część nr 2 - Termiczne opaski na rękę – wkłady do drukarki Zebra HC100. 
 

 
 

 Zamawiający – Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o. ul. Ks. Piotra Skargi 10, 
05-600 Grójec na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004roku Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm) zawiadamia, że w powyższym postępowaniu: 
 
 

I. dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej n/w firmy: 
 

 
Część nr 1 – Tonery, tusze i materiały eksploatacyjne do drukarek, faksów i kserokopiarek 
 
Wybór oferty nr 3 –  
EMSO Sp. z o.o. Sp. k.  
ul. Gen. W. Sikorskiego 129 Mościska, 05-080 Izabelin 
Cena oferty: 184.401,60zł brutto 
Termin płatności: 61 dni 
 
Uzasadnienie: Oferta uzyskała największą ilość punktów, tj.: 
 
1. Oferta nr 3 - EMSO Sp. z o.o. Sp. k. ul. Gen. W. Sikorskiego 129 Mościska, 05-080 Izabelin 
 - Punktacja przyznana w kryterium oceny „oferowana cena” /95%/: 95 pkt. 
 - Punktacja przyznana w kryterium oceny „termin dostaw sukcesywnych” /5%/: 5 pkt. 
Punktacja razem: 100 pkt. 
 
2. Oferta nr 4 - BILT POLSKA S.C. ul. 1905 Roku 32, 26-600 Radom 
 - Punktacja przyznana w kryterium oceny „oferowana cena” /95%/: 85,34 pkt. 
 - Punktacja przyznana w kryterium oceny „termin dostaw sukcesywnych” /5%/: 2,46 pkt. 
Punktacja razem: 87,80 pkt. 
 
3. Oferta nr 5 - Globo Group ul. Magazynowa 5, 25-565 Kielce 
 - Punktacja przyznana w kryterium oceny „oferowana cena” /95%/: 87,89 pkt. 



 - Punktacja przyznana w kryterium oceny „termin dostaw sukcesywnych” /5%/: 2,46 pkt. 
Punktacja razem: 90,35 pkt. 
 
4. Oferta nr 6 - Famex Jastrzębscy Sp. j. ul. Żeromskiego 104, 26-600 Radom  

- Punktacja przyznana w kryterium oceny „oferowana cena” /95%/: 83,62 pkt. 
    - Punktacja przyznana w kryterium oceny „termin dostaw sukcesywnych” /5%/: 3,69 pkt. 
Punktacja razem: 87,31 pkt. 
 
 
Część nr 2 - Termiczne opaski na rękę – wkłady do drukarki Zebra HC100. 
 
Wybór oferty nr 5 –  
Globo Group  
ul. Magazynowa 5, 25-565 Kielce 
Cena oferty: 9.114,30zł brutto 
Termin płatności: 30 dni 
 
Uzasadnienie: Oferta uzyskała największą ilość punktów, tj.: 
 
1. Oferta nr 5 - Globo Group ul. Magazynowa 5, 25-565 Kielce 
 - Punktacja przyznana w kryterium oceny „oferowana cena” /95%/: 95 pkt. 
 - Punktacja przyznana w kryterium oceny „termin dostaw sukcesywnych” /5%/: 3,33 pkt. 
Punktacja razem: 98,33 pkt. 
 
2. Oferta nr 4 - BILT POLSKA S.C. ul. 1905 Roku 32, 26-600 Radom 
 - Punktacja przyznana w kryterium oceny „oferowana cena” /95%/: 51,20 pkt. 
 - Punktacja przyznana w kryterium oceny „termin dostaw sukcesywnych” /5%/: 3,33 pkt. 
Punktacja razem: 54,53 pkt. 
 
3. Oferta nr 6 - Famex Jastrzębscy Sp. j. ul. Żeromskiego 104, 26-600 Radom  

- Punktacja przyznana w kryterium oceny „oferowana cena” /95%/: 92 pkt. 
    - Punktacja przyznana w kryterium oceny „termin dostaw sukcesywnych” /5%/: 5 pkt. 
Punktacja razem: 97 pkt. 
 
 
 

Zamawiający poniżej przedstawia wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym 
postępowaniu: 

 
1. Oferta nr 1: 
 

CK Tonery Sp. z o.o. ul. Zagórska 186, 25-346 Kielce 
 

Część nr 1 – Tonery, tusze i materiały eksploatacyjne do drukarek, faksów i kserokopiarek 
cena oferty: 69.029,57zł brutto 
termin dostaw sukcesywnych: 2 dni 
termin płatności: 60 dni 
 
 

2. Oferta nr 2: 
 

Eurooffice Globalex Piotr Mikłasz ul. Grunwaldzka 42/1B, 50-356 Wrocław 
 
Część nr 1 – Tonery, tusze i materiały eksploatacyjne do drukarek, faksów i kserokopiarek 
cena oferty: 68.717,64zł brutto 
termin dostaw sukcesywnych: 3 dni 
termin płatności: 30 dni 
 
 
 



3. Oferta nr 3: 
 

EMSO Sp. z o.o. Sp. k. ul. Gen. W. Sikorskiego 129 Mościska, 05-080 Izabelin 
 
Część nr 1 – Tonery, tusze i materiały eksploatacyjne do drukarek, faksów i kserokopiarek 
cena oferty: 184.401,60zł brutto 
termin dostaw sukcesywnych: 2 dni 
termin płatności: 61 dni 
 
 

4. Oferta nr 4: 
 

BILT POLSKA S.C. ul. 1905 Roku 32, 26-600 Radom 
 
Część nr 1 – Tonery, tusze i materiały eksploatacyjne do drukarek, faksów i kserokopiarek 
cena oferty: 205.287,00zł brutto 
termin dostaw sukcesywnych: 3 dni 
termin płatności: 30 dni 
 
Część nr 2 - Termiczne opaski na rękę – wkłady do drukarki Zebra HC100. 
cena oferty: 16.912,50zł brutto 
termin dostaw sukcesywnych: 3 dni 
termin płatności: 30 dni 
 
 

5. Oferta nr 5 : 
 

Globo Group ul. Magazynowa 5, 25-565 Kielce 
 
Część nr 1 – Tonery, tusze i materiały eksploatacyjne do drukarek, faksów i kserokopiarek 
cena oferty: 199.309,20zł brutto 
termin dostaw sukcesywnych: 3 dni 
termin płatności: 30 dni 
 
Część nr 2 - Termiczne opaski na rękę – wkłady do drukarki Zebra HC100. 
cena oferty: 9.114,30zł brutto 
termin dostaw sukcesywnych: 3 dni 
termin płatności: 30 dni 
 
 
      6.   Oferta nr 6 : 
 
Famex Jastrzębscy Sp. j. ul. Żeromskiego 104, 26-600 Radom 
 
Część nr 1 – Tonery, tusze i materiały eksploatacyjne do drukarek, faksów i kserokopiarek 
cena oferty: 209.489,80zł brutto 
termin dostaw sukcesywnych: 3 dni 
termin płatności: 45 dni 
 
Część nr 2 - Termiczne opaski na rękę – wkłady do drukarki Zebra HC100. 
cena oferty: 9.369,36zł brutto 
termin dostaw sukcesywnych: 3 dni 
termin płatności: 45 dni 
 
 
 
 
 
 
 



II. o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone 
 
 W niniejszym postępowaniu odrzucono następujące oferty Wykonawców: 
 
- w Części nr 1 – Tonery, tusze i materiały eksploatacyjne do drukarek, faksów i kserokopiarek 
odrzucono oferty dwóch Wykonawców: 
 
1. Oferta nr 1 – CK Tonery Sp. z o.o. ul. Zagórska 186, 25-346 Kielce 
 
Podstawa prawna: 
Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2015r. poz. 2164 z późn. zm.). 
 
Uzasadnienie faktyczne: 
Treść oferty nie odpowiada treści SIWZ. 
 
 
2. Eurooffice Globalex Piotr Mikłasz ul. Grunwaldzka 42/1B, 50-356 Wrocław 
 
Podstawa prawna: 
Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2015r. poz. 2164 z późn. zm.). 
 
Uzasadnienie faktyczne: 
Treść oferty nie odpowiada treści SIWZ. 
 
 
 
III. o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania 
 W niniejszym postępowaniu nie wykluczono z postępowania żadnego wykonawcy. 
 
 
IV. o terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być 
zawarta 
 
 
Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawno Zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) dla:  
 
Części nr 1 – Tonery, tusze i materiały eksploatacyjne do drukarek, faksów i kserokopiarek 
Części nr 2 – Termiczne opaski na rękę – wkłady do drukarki Zebra HC100. 
 
umowa może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o 
wyborze najkorzystniejszej oferty. 
 
 
 
 
 
 

        Marzena Barwicka 
       Prezes Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła: Aleksandra Kądziela 



Pismo otrzymują: 
- a/a 
- CK Tonery Sp. z o.o. ul. Zagórska 186, 25-346 Kielce 
cktonery@op.pl 
- Eurooffice Globalex Piotr Mikłasz ul. Grunwaldzka 42/1B, 50-356 Wrocław 
toner-eurooffice@wp.pl 
- EMSO Sp. z o.o. Sp. k. ul. Gen. W. Sikorskiego 129 Mościska, 05-080 Izabelin 
przetargi@emso.com.pl 
- BILT POLSKA S.C. ul. 1905 Roku 32, 26-600 Radom 
biuro@biltpolska.pl 
- Globo Group ul. Magazynowa 5, 25-565 Kielce 
zp@glojet.pl 
- Famex Jastrzębscy Sp. j. ul. Żeromskiego 104, 26-600 Radom 
famex@partner21.pl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na: zakup i dostawę tonerów, tuszy, opasek i materiałów eksploatacyjnych do 
drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Powiatowego Centrum Medycznego w 
Grójcu Sp. z o.o. 
Część nr 1 - Tonery, tusze i materiały eksploatacyjne do drukarek, faksów i kserokopiarek 
Część nr 2 - Termiczne opaski na rękę – wkłady do drukarki Zebra HC100. 
 
 
PCMG/P-43/2018 
 
 

Proszę o potwierdzenie zwrotne otrzymania niniejszego zawiadomienia  
o wyborze najkorzystniejszej oferty  

 
na adres poczty elektronicznej: zamówienia@pcmg.pl 

 
lub pod nr fax: 48 664 21 81 

 
dn. …............. 

 
ilość stron …............ 

 
nazwa firmy i czytelny podpis osoby upoważnionej: 

 
 
 

 


