
 
 

Białobrzegi, 08.06.2021 

GOPS-OA.261.P1.2021 

Zawiadomienie o wynikach postępowania 

 

 Na podstawie art. 260 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż 
postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn. Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego i 
wspomagającego do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białobrzegach" prowadzonego przez 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach w trybie  podstawowym bez przeprowadzenia 
negocjacji - zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy Pzp, 
zostało unieważnione zgodnie z art.255 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 

 
Uzasadnienie 

 
W w/w postępowaniu nie wpłynęła ani jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu. 
 
W postępowaniu oferty złożyli:  

1. FIZJOMED Dawid Kaźmierski , 27-300 Lipsko,  ul. Kościuszki 4, cena netto: 58 257,89 zł, 
cena brutto: 63 760,00 zł, okres gwarancji: 36 m-cy. 

2. RONOMED Sp. z o.o. Sp.k, 53-030  Wrocław, ul. Przyjaźni 52/1U, cena netto: 65 358,09 zł, 
cena brutto: 72 157,71 zł, okres gwarancji: 48 m-cy. 

3. ENCORE TECH Sp. z o.o. Sp.k, 25-953 Kielce,  ul. Zagnańska 27, cena netto:  
67 322,00 zł, cena brutto: 73 288,26 zł, okres gwarancji:  b.d 

4. PH ENERGIA S.C, Kielce 25-547 ul. Warszawska 151, cena netto: 66 867,33 zł, cena brutto: 
72 216,72 zł, okres gwarancji: 48 m-cy. 

5. FIZJO ACTIVE Bartosz Latos, Olkusz 32-300 Aleja 1000-lecia 16, cena netto:  
64 940,00 zł, cena brutto: 70 967,70 zł, okres gwarancji: 48 m-cy. 

 
Jednocześnie Zamawiający w trakcie postępowania odrzucił następujące oferty: 
 

1.  Oferta Nr 3 oraz Oferta Nr 5 zostały odrzucone ze względu na nieprawidłowe 
 złożenie podpisów. Podstawa prawna odrzucenia oferty: art. 226 ust.1 pkt 3 w związku  z art. 
 63 ust.2 ustawy Pzp.  
 Uzasadnienie: Wykonawcy prawidłowo podpisali formularze do złożenia oferty.. Natomiast 
 nie zostały opatrzone podpisem elektronicznym czy tez  podpisem osobistym pliki/dokumenty 
 stanowiące ofertę tj: formularz ofertowy wraz z załącznikami oraz złącznik nr 3 i 4 do SWZ. 
 

2.  Oferty Nr 1,2,4 zostały odrzucone zgodnie z art.226 ust.1 pkt.5 ustawy Pzp- ich  treść  jest 
 niezgodna z warunkami zamówienia .Parametry oferowanego sprzętu  rehabilitacyjnego nie 
 spełniały wymogów Zamawiającego określonych w dokumentacji przetargowej. Pomimo 
 wezwania do uzupełnienia przedłożonych ofert lub/i złożenia wyjaśnień w/w Wykonawcy nie 
 dokonali tego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 
W trakcie postępowania Zamawiający wykluczył następujących Wykonawców: 

- nie zostali wykluczeni Wykonawcy 

        

Kierownik  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Białobrzegach 
(-) 

mgr Marzena Babiarz 
                                                                                             (podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)  
 
 
 
Otrzymują: 
1. Wykonawcy biorący udział w przedmiotowym postępowaniu 
2. Strona internetowa 
3. A/a. 
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