
 
 

 

 Chełm, dnia 19.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 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 1 - Akcesoria i materiały techniczne protetyczne 

 

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 30719,02  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 33547,45  zł. ( oferta otrzymała 91,57 pkt za kryterium „Cena" ). 

 

Oferta firmy 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 zakresie Zadania 1. W związku z tym oferta w/w firmy 

została wskazana do zawarcia umowy.  

  



 
 

ZADANIE 2 - Woski dentystyczne techniczne i odlewnicze 

 

W terminie składania ofert zostały złożone 3 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 8340,41 zł. ( oferta otrzymała 95,66 pkt za kryterium „Cena" ). 

  

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

o wartości 8930,64 zł. ( oferta otrzymała 89,34 pkt za kryterium „Cena" ). 

 

3. oferta złożona przez firmę Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa Cezal Lublin 

Sp.z o.o., 20-147 Lublin, Al. Spółdzielczości Pracy 38, o wartości 7978,25  zł. ( oferta 

otrzymała 100 pkt za kryterium „Cena" ). 

 

 

Oferta firmy Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa Cezal Lublin Sp.z o.o. 

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 

zakresie Zadania 2. W związku z tym oferta w/w firmy została wskazana do zawarcia 

umowy.  

 

 

 

    /-/ 

Dr Krystyna Szpak-Lipińska 


