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DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji 
ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.09.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00193518/01 na zakup 
sprzętu do rehabilitacji onkologicznej dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie -  Państwowego 
Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach.

IN FO RM AC JA  O WY BORZE  N A JK O R Z Y S T N IE J S Z E J  OFERT Y

Na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1129 z późn. zm.) w imieniu Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie -  Państwowego Instytutu 
Badawczego Oddziału w Gliwicach informuję, że w ww. postępowaniu dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej wybierając 
w zakresie:

>  zadania nr 1: Robot rehabilitacyjno -  diagnostyczny z elektromiografem ofertę -  złożoną przez Wykonawcę: 

EGZOTech Sp. z o.o. ul. Romualda Traugutta nr 6H 44-100 Gliwice

Lp. Nazwa i dane adresowe Wykonawcy
Ocena punktowa 

wg kryterium oceny
Łączna ilość 
uzyskanych 

punktówKryterium Cena

1.
EGZOTech Sp. z o.o. 

ul. Romualda Traugutta nr 6H 
44-100 Gliwice

100,00 100,00

Uzasadnienie: Wykonawca, który złożył powyższą ofertę spełnia wszystkie wymagania zgodnie z ustawą Prawo zamówień 
publicznych i Specyfikacją Warunków Zamówienia (Wykonawca nie podlega wykluczeniu, oferta zaś nie podlega odrzuceniu). 
Na tej podstawie i zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy PZP dokonano wyboru oferty wskazanej powyżej.

>  zadania nr 2: Bieżnia do nauki chodu - ofertę złożoną przez Wykonawcę: 

PHU Technomex Sp. z o.o. ul. Szparagowa 15 44-141 Gliwice

Lp. Nazwa i dane adresowe Wykonawcy
Ocena punktowa 

wg kryterium oceny
Łączna ilość 
uzyskanych 

punktówKryterium Cena

1.
PHU Technomex Sp. z o.o. 

ul. Szparagowa 15 
44-141 Gliwice

100,00 100,00

Uzasadnienie: Wykonawca, który złożył powyższą ofertę spełnia wszystkie wymagania zgodnie z ustawą Prawo zamówień 
publicznych i Specyfikacją Warunków Zamówienia (Wykonawca nie podlega wykluczeniu, oferta zaś nie podlega odrzuceniu). 
Na tej podstawie i zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy PZP dokonano wyboru oferty wskazanej powyżej.
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>  zadania nr 4: Zestaw do treningu wytrzymałościowego i wydolnościowego - ofertę złożoną przez Wykonawcę: 

Meden-lnmed Sp. z o.o. ul. Wenedów 2 75-847 Koszalin

Lp. Nazwa i dane adresowe Wykonawcy
Ocena punktowa 

wg kryterium oceny
Łączna ilość 
uzyskanych 

punktówKryterium Cena

1.
Meden-lnmed Sp. z o.o. 

ul. Wenedów 2 
75-847 Koszalin

100,00 100,00

Uzasadnienie: Wykonawca, który złożył powyższą ofertę spełnia wszystkie wymagania zgodnie z ustawą Prawo zamówień 
publicznych i Specyfikacją Warunków Zamówienia (Wykonawca nie podlega wykluczeniu, oferta zaś nie podlega odrzuceniu). 
Na tej podstawie i zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy PZP dokonano wyboru oferty wskazanej powyżej.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1129 z późn. zm.) w imieniu Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie -  Państwowego Instytutu 
Badawczego Oddziału w Gliwicach informuję, o unieważnieniu ww. postępowania w zakresie:

>  zadania nr 3: Urządzenie diagnostyczno -  terapeutyczne do rehabilitacji kończyny górnej i ręki

Uzasadnienie prawne: art. 310 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych tj. „Zamawiający może unieważnić 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć 
na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane a możliwość unieważnienia postępowania 
na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu -  w postępowaniu prowadzonym w trybie 
podstawowym lub partnerstwa innowacyjnego".

Uzasadnienie faktyczne: Przedmiot zamówienia w niniejszym postępowaniu finansowany jest ze środków 
Ministerstwa Zdrowia w ramach konkursu ofert na wybór realizatorów zadania Narodowej Strategii Onkologicznej 
pn. "Zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej" w 2021 r. Zamawiający w SWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu 
o numerze 2021/BZP 00193518/01 przewidział możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, 
jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie 
zostaną mu przyznane. W dniu 04.11.2021r Ministerstwo Zdrowia ogłosiło zakończenie konkursu ofert na wybór 
realizatorów zadania Narodowej Strategii Onkologicznej pn.: „Zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej". Zgodnie 
z uzyskaną informacją NIO-PIB zostały przyznane środki o łącznej wysokości brutto 855 000,00 zł. Ponieważ łączna 
wartość cen zaoferowanych przez Wykonawców w zakresie zadań od 1 do 4 przekracza kwotę przyznaną przez 
Ministerstwo Zdrowia, Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania nr 3.
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