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SP ZOZ Szpital Psychiatryczny jest jednostką ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego 
 
 

Toszek, 09.11.2020 r. 
 
dotyczy: postępowania nr 14/PN/DEG/WK/2020 – dostawa artykułów i środków do utrzymania 

higieny i czystości w SP ZOZ Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku. 
 
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst 
jednolity Dz.U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 91 ust 1 Pzp 
dokonał wyboru ofert najkorzystniejszych w zakresie pakietów:  
 
 

Pakiet I - Chemia profesjonalna dla sanitariatów, powierzchni, nawierzchni  
- środki dezynfekujące i czyszczące 

 
 
Wybrano ofertę Wykonawcy MEDISEPT Sp. z o.o. z siedzibą w Motyczu - (oferta nr 7) 

 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres 
wykonawcy 

Liczba przyznanych punktów wg 
kryterium oceny ofert Łączna liczba 

przyznanych 
punktów 

Cena brutto za 
realizację zamówienia 

– 60% 

Termin płatności 
 (min. 14 dni, max. 60 

dni) – 40 % 

2 

Henry Kruse Sp. z o.o. 
ul. Kolejowa 3 

Bielany Wrocławskie 
55-040 Kobierzyce 

38,51 40,00           78,51 pkt 

4 

DANTA S.C. Tadeusz i Piotr 
Graczyk 

ul. Piastowska 63/5 
50-361 Wrocław 

52,57 40,00 92,57 pkt 

7 
MEDISEPT Sp. z o.o. 

Konopnica 159 c 
21-030 Motycz 

55,75 40,00 95,75 pkt 

 
Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrana oferta uzyskała największą liczbę punktów otrzymanych za 
kryteria oceny oferty. Tym samym jest ofertą najkorzystniejszą i spełnia wszystkie wymagania 
stawiane ustawą Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, 
oferta zaś nie podlega odrzuceniu. 
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Pakiet II - Chemia profesjonalna dla kuchni – środki myjące i czyszczące 
 
 
Wybrano ofertę Wykonawcy DANTA S.C. Tadeusz i Piotr Graczyk z siedzibą we Wrocławiu - 
(oferta nr 4) 
 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres 
wykonawcy 

Liczba przyznanych punktów wg 
kryterium oceny ofert Łączna liczba 

przyznanych 
punktów 

Cena brutto za 
realizację zamówienia 

– 60% 

Termin płatności 
 (min. 14 dni, max. 60 

dni) – 40 % 

4 

DANTA S.C. Tadeusz i Piotr 
Graczyk 

ul. Piastowska 63/5 
50-361 Wrocław 

60,00 40,00 100,00 pkt 

 
Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrana oferta uzyskała największą liczbę punktów otrzymanych za 
kryteria oceny oferty. Tym samym jest ofertą najkorzystniejszą i spełnia wszystkie wymagania 
stawiane ustawą Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, 
oferta zaś nie podlega odrzuceniu. 
 
 
 

Pakiet III – Chemia profesjonalna dla pralni- środki piorąco-dezynfekujące, odplamiające i 
wybielające 

 
 

Wybrano ofertę Wykonawcy DANTA S.C. Tadeusz i Piotr Graczyk z siedzibą we Wrocławiu - 
(oferta nr 4) 
 
 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres 
wykonawcy 

Liczba przyznanych punktów wg 
kryterium oceny ofert Łączna liczba 

przyznanych 
punktów 

Cena brutto za 
realizację zamówienia 

– 60% 

Termin płatności 
 (min. 14 dni, max. 60 

dni) – 40 % 

4 

DANTA S.C. Tadeusz i Piotr 
Graczyk 

ul. Piastowska 63/5 
50-361 Wrocław 

60,00 40,00 100,00 pkt 

 
 
Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrana oferta uzyskała największą liczbę punktów otrzymanych za 
kryteria oceny oferty. Tym samym jest ofertą najkorzystniejszą i spełnia wszystkie wymagania 
stawiane ustawą Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, 
oferta zaś nie podlega odrzuceniu. 
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Pakiet IV – Środki do higieny 
 

Wybrano ofertę Wykonawcy INTER TEAM Przemysław Róg z siedzibą w Rybniku – (oferta nr 5) 
 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres 
wykonawcy 

Liczba przyznanych punktów wg 
kryterium oceny ofert Łączna liczba 

przyznanych 
punktów 

Cena brutto za 
realizację zamówienia 

– 60% 

Termin płatności 
 (min. 14 dni, max. 60 

dni) – 40 % 

2 

Henry Kruse Sp. z o.o. 
ul. Kolejowa 3 

Bielany Wrocławskie 
55-040 Kobierzyce 

47,36 40,00 87,36 pkt 

4 

DANTA S.C. Tadeusz  
i Piotr Graczyk 

ul. Piastowska 63/5 
50-361 Wrocław 

49,58 40,00 89,58 pkt 

5 

INTER TEAM  
Przemysław Róg 
ul. Poligonowa 18  
44 – 251 Rybnik 

52,47 40,00 92,47 pkt 

6 

Firma Handlowa MARPOL 
Marcin Szlencka, Aleksandra 

Szlencka 
ul. Michałkowicka 51 

41-100 Siemianowice Śląskie 

60,00 20,00 80,00 pkt 

 
Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrana oferta uzyskała największą liczbę punktów otrzymanych za 
kryteria oceny oferty. Tym samym jest ofertą najkorzystniejszą i spełnia wszystkie wymagania 
stawiane ustawą Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, 
oferta zaś nie podlega odrzuceniu. 
 
 

Pakiet V – Artykuły gospodarcze - worki 
 
Wybrano ofertę Wykonawcy DANTA S.C. Tadeusz i Piotr Graczyk z siedzibą we Wrocławiu - 
(oferta nr 4) 
 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres 
wykonawcy 

Liczba przyznanych punktów wg 
kryterium oceny ofert Łączna liczba 

przyznanych 
punktów 

Cena brutto za 
realizację zamówienia 

– 60% 

Termin płatności 
 (min. 14 dni, max. 60 

dni) – 40 % 

4 

DANTA S.C. Tadeusz  
i Piotr Graczyk 

ul. Piastowska 63/5 
50-361 Wrocław 

60,00 40,00 100,00 pkt 

 
 
 
Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrana oferta uzyskała największą liczbę punktów otrzymanych za 
kryteria oceny oferty. Tym samym jest ofertą najkorzystniejszą i spełnia wszystkie wymagania 
stawiane ustawą Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, 
oferta zaś nie podlega odrzuceniu. 
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Pakiet VI - Akcesoria gospodarcze do sprzątania 

 
Wybrano ofertę Wykonawcy DANTA S.C. Tadeusz i Piotr Graczyk z siedzibą we Wrocławiu – 
(oferta nr 4) 
 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres 
wykonawcy 

Liczba przyznanych punktów wg 
kryterium oceny ofert Łączna liczba 

przyznanych 
punktów 

Cena brutto za 
realizację zamówienia 

– 60% 

Termin płatności 
 (min. 14 dni, max. 60 

dni) – 40 % 

4 

DANTA S.C. Tadeusz  
i Piotr Graczyk 

ul. Piastowska 63/5 
50-361 Wrocław 

60,00 40,00 100,00 pkt 

6 

Firma Handlowa MARPOL 
Marcin Szlencka, Aleksandra 

Szlencka 
ul. Michałkowicka 51 

41-100 Siemianowice Śląskie 

54,45 20,00 74,45 pkt 

Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrana oferta uzyskała największą liczbę punktów otrzymanych za 
kryteria oceny oferty. Tym samym jest ofertą najkorzystniejszą i spełnia wszystkie wymagania 
stawiane ustawą Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, 
oferta zaś nie podlega odrzuceniu. 
 

Pakiet VII – Środki czyszczące do pieca konwekcyjno- parowego elektrycznego 
 

Wybrano ofertę Wykonawcy DANTA S.C. Tadeusz i Piotr Graczyk z siedzibą we Wrocławiu – 
(oferta nr 4) 
 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres 
wykonawcy 

Liczba przyznanych punktów wg 
kryterium oceny ofert Łączna liczba 

przyznanych 
punktów 

Cena brutto za 
realizację zamówienia 

– 60% 

Termin płatności 
 (min. 14 dni, max. 60 

dni) – 40 % 

2 

Henry Kruse Sp. z o.o. 
ul. Kolejowa 3 

Bielany Wrocławskie 
55-040 Kobierzyce 

51,55 40,00 91,55 pkt 

4 

DANTA S.C. Tadeusz  
i Piotr Graczyk 

ul. Piastowska 63/5 
50-361 Wrocław 

60,00 40,00 100,00 pkt 

Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrana oferta uzyskała największą liczbę punktów otrzymanych za 
kryteria oceny oferty. Tym samym jest ofertą najkorzystniejszą i spełnia wszystkie wymagania 
stawiane ustawą Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, 
oferta zaś nie podlega odrzuceniu. 
 
Na tej podstawie i zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp dokonano wyboru j.w. 
 

 
Z poważaniem: 
 

  Kierownik Zamówień Publicznych 
mgr inż. Anna Skandy 


