
 

 

 Chełm, dnia 29.06.2012 r.  

  

OGŁOSZENIE 
Na podstawie 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 akcesoriów i urządzeń 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, w podziale na zadania: 

 

ZADANIE 1 - Cyfrowy podgrzewacz do topienia wosku jednokomorowy 
W terminie składania ofert zostało złożone 2 oferty spełniające wymagane warunki 
udziału w postępowaniu:  
 
1. oferta złożona przez Cezal Sp.z o.o., 20-147 Lublin, ul.Spółdzielczości Pracy 38 
o wartości 2692,50 zł. ( oferta otrzymała 100,00 pkt za kryterium „Cena" ). 
 

2. oferta złożona przez UNIMED Specjalistyczne Zaopatrzenie Medyczne Śniadach 

Elżbieta, 18-400 Łomża, ul.Senatorska 18 o wartości 2952,00 zł. ( oferta otrzymała 

91,21 pkt za kryterium „Cena" ). 

 

Oferta Cezal 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 związku z tym oferta w/w firmy została wskazana do 

zawarcia umowy.  
 

ZADANIE 2 - Stolik wibracyjny 
W terminie składania ofert zostało złożone 2 oferty spełniające wymagane warunki 
udziału w postępowaniu:  
 
1. oferta złożona przez Cezal Sp.z o.o., 20-147 Lublin, ul.Spółdzielczości Pracy 38 
o wartości 466,78 zł. ( oferta otrzymała 100,00 pkt za kryterium „Cena" ). 
 

2. oferta złożona przez UNIMED Specjalistyczne Zaopatrzenie Medyczne Śniadach 

Elżbieta, 18-400 Łomża, ul.Senatorska 18 o wartości 863,46 zł. ( oferta otrzymała 

54,06  pkt za kryterium „Cena" ). 

 

Oferta Cezal 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 związku z tym oferta w/w firmy została wskazana do 

zawarcia umowy.  

 

ZADANIE 3 – Akcesoria protetyczne 
 

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 5507,40 zł. ( oferta otrzymała 100,00 pkt za kryterium „Cena" ). 
 

2. oferta złożona przez UNIMED Specjalistyczne Zaopatrzenie Medyczne Śniadach 

Elżbieta, 18-400 Łomża, ul.Senatorska 18 o wartości 7051,00 zł. ( oferta otrzymała 

78,11  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 4 - Lampa światłoutwardzająca 
 

W terminie składania ofert zostało złożone 2 oferty spełniające wymagane warunki 
udziału w postępowaniu:  
 
1. oferta złożona przez Cezal Sp.z o.o., 20-147 Lublin, ul.Spółdzielczości Pracy 38 
o wartości 690,28 zł. ( oferta otrzymała 100,00 pkt za kryterium „Cena" ). 
 

2. oferta złożona przez UNIMED Specjalistyczne Zaopatrzenie Medyczne Śniadach 

Elżbieta, 18-400 Łomża, ul.Senatorska 18 o wartości 836,40 zł. ( oferta otrzymała 

82,53 pkt za kryterium „Cena" ). 

 

Oferta Cezal 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 związku z tym oferta w/w firmy została wskazana do 

zawarcia umowy.  

 
 

ZADANIE 5 - Tygiel ceramiczny 
 

W terminie składania ofert zostało złożone 3 oferty spełniające wymagane warunki 
udziału w postępowaniu:  
 



 

1. oferta złożona przez Cezal Sp.z o.o., 20-147 Lublin, ul.Spółdzielczości Pracy 38 
o wartości 1159,50 zł. ( oferta otrzymała 59,82 pkt za kryterium „Cena" ). 
 
2.oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe TYTAN 
Jabłoński, Rogula Spółka Jawna, 42-200 Częstochowa, ul.Dekabrystów 33 paw.4 
o wartości 693,60 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 1377,00 zł. ( oferta otrzymała 

50,37  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.  
 

 

 
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  5.07.2012r. 
 
 

 
 

/-/ 
Krystyna Szpak-Lipińska 


