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 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 
 

I. Zamawiający 

Nazwa: Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu    

Adres: ul. Damrota 30   

Kod, miejscowość, 
woj.: 

47-220 Kędzierzyn-Koźle opolskie 

 

II. Zaproszenie do składania ofert 

Tak  

Nie  
Zamieszczono na stronie BIP oraz przesłano do wykonawców pocztą elektroniczną  

 

III. Tryb i przedmiot zamówienia 

Rodzaj zamówienia / Tryb Dostawa Tryb konkurencyjny 

 

IV. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Sukcesywna dostawa wyrobów higienicznych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej  
w Kędzierzynie-Koźlu w roku 2022 – II POSTĘPOWANIE 

 

V. Wybór oferty 

 

Informacje o złożonych ofertach 
Numery ofert i Wykonawcy 

 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres 

wykonawcy Cena oferty Termin wykonania Warunki 
płatności 

1 
Abena Polska Sp. z o.o. 
ul. Nowa 15 
Łozienica, 72-100 Goleniów 

8 224,80 zł 
od daty zawarcia umowy do dnia  
31-12-2022r. Termin rozpoczęcia 

usługi: 03-01-2022r 

Zgodnie 
z PPU 

2 
Artromed Krzysztof Pałka  
ul. Rataja 12 
48-250 Głogówek 

285,00 zł 
od daty zawarcia umowy do dnia  
31-12-2022r. Termin rozpoczęcia 

usługi: 03-01-2022r 

Zgodnie 
z PPU 

3 

Apteka Sanitas 
mgr farm. Jacek Hylak 
ul. Kościuszki 16 
48-100 Głubczyce  

7 956,00 zł 
od daty zawarcia umowy do dnia  
31-12-2022r. Termin rozpoczęcia 

usługi: 03-01-2022r 

Zgodnie 
z PPU 

 
Oferty odrzucone 

Lp. 
Nr oferty, nazwa i adres 

Wykonawcy: Uzasadnienie odrzucenia oferty: 

1 

 
Oferta nr 1 
Abena Polska Sp. z o.o. 
ul. Nowa 15 
Łozienica, 72-100 
Goleniów 

Oferta jest niezgodna z warunkami zapytania ofertowego – w  pozycjach od 4 do 9 Druku nr 1 
Wykonawca zaproponował wyroby higieniczne niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia określonym 
przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu. 
 
 

2 

 
Oferta nr 2 
Artromed Krzysztof Pałka  
ul. Rataja 12 
48-250 Głogówek 

Oferta jest niezgodna z warunkami zapytania ofertowego, gdyż posiada błąd  
w cenie oferty niemożliwy do poprawienia:  

W pozycji nr 2 Druku nr 1 (Majtki chłonne L – poziom chłonności 5,5) przyjęto niewłaściwe 
kwoty odpłatności dla ceny jednostkowej brutto dla podopiecznego w wysokości 1,46 zł (kolumna 

Najkorzystniejsza oferta Cena oferty Termin wykonania Warunki płatności 

Apteka Sanitas 
mgr farm. Jacek Hylak 
ul. Kościuszki 16 
48-100 Głubczyce  

7 956,00 zł 
od daty zawarcia umowy  

do dnia 31-12-2022r. 
Termin rozpoczęcia usługi: 01-01-2022r. 

Zgodnie z PPU   
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10) oraz dla DPS w wysokości 0,00 zł (kolumna 11). Dla niniejszego wyrobu należało przyjąć 
poziomy odpłatności na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. 
w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2021 r. poz. 704 
ze zm.) oraz zgodnie z zapisami art. 58 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) tj. przyjąć odpłatność dla DPS w kwocie 0,51 zł (30% 
wysokości limitu finansowania tj. 30% z kwoty 1,70 zł) dla podopiecznego zaś kwotę 0,95 zł 
(pozostałą wysokość dopłaty świadczeniobiorcy). Dana pozycja została wyceniona niezgodnie 
z opisem określonym w Druku nr 1, co powoduje, że dana pozycja ma błąd w cenie, którego nie 
da się poprawić. 

W pozycji nr 3 Druku nr 1 (Majtki chłonne XL – poziom chłonności 5,5) przyjęto niewłaściwe 
kwoty odpłatności dla ceny jednostkowej brutto dla podopiecznego w wysokości 1,76 zł (kolumna 
10) oraz dla DPS w wysokości 0,00 zł (kolumna 11). Dla niniejszego wyrobu należało przyjąć 
poziomy odpłatności na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. 
w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2021 r. poz. 704 
ze zm.) oraz zgodnie z zapisami art. 58 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) tj. przyjąć odpłatność dla DPS w kwocie 0,51 zł (30% 
wysokości limitu finansowania tj. 30% z kwoty 1,70 zł) dla podopiecznego zaś kwotę 1,25 zł 
(pozostałą wysokość dopłaty świadczeniobiorcy). Dana pozycja została wyceniona niezgodnie 
z opisem określonym w Druku nr 1, co powoduje, że dana pozycja ma błąd w cenie, którego nie 
da się poprawić. 

W pozycji nr 4 Druku nr 1 (Pieluchomajtki Super Seni+large-4) przyjęto niewłaściwe kwoty 
odpłatności dla ceny jednostkowej brutto dla podopiecznego w wysokości 1,96 zł (kolumna 10) 
oraz dla DPS w wysokości 0,00 zł (kolumna 11). Dla niniejszego wyrobu należało przyjąć poziomy 
odpłatności na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie 
wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2021 r. poz. 704 ze zm.) 
oraz zgodnie z zapisami art. 58 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) tj. przyjąć odpłatność dla DPS w kwocie 0,51 zł 
(30% wysokości limitu finansowania tj. 30% z kwoty 1,70 zł) dla podopiecznego zaś kwotę 1,45 zł 
(pozostałą wysokość dopłaty świadczeniobiorcy). Dana pozycja została wyceniona niezgodnie 
z opisem określonym w Druku nr 1, co powoduje, że dana pozycja ma błąd w cenie, którego nie 
da się poprawić. 

W pozycji nr 5 Druku nr 1 (Pieluchomajtki Super Seni+large3) przyjęto niewłaściwe kwoty 
odpłatności dla ceny jednostkowej brutto dla podopiecznego w wysokości 1,66 zł (kolumna 10) 
oraz dla DPS w wysokości 0,00 zł (kolumna 11). Dla niniejszego wyrobu należało przyjąć poziomy 
odpłatności na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie 
wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2021 r. poz. 704 ze zm.) 
oraz zgodnie z zapisami art. 58 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) tj. przyjąć odpłatność dla DPS w kwocie 0,51 zł 
(30% wysokości limitu finansowania tj. 30% z kwoty 1,70 zł) dla podopiecznego zaś kwotę 1,15 zł 
(pozostałą wysokość dopłaty świadczeniobiorcy). Dana pozycja została wyceniona niezgodnie 
z opisem określonym w Druku nr 1, co powoduje, że dana pozycja ma błąd w cenie, którego 
nie da się poprawić. 

W pozycji nr 6 Druku nr 1 (Pieluchy anatomiczne Seni Lady Plus) przyjęto niewłaściwe kwoty 
odpłatności dla ceny jednostkowej brutto dla podopiecznego w wysokości 0,49 zł (kolumna 10) 
oraz dla DPS w wysokości 0,00 zł (kolumna 11). Dla niniejszego wyrobu należało przyjąć poziomy 
odpłatności na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie 
wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2021 r. poz. 704 ze zm.) 
oraz zgodnie z zapisami art. 58 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) tj. przyjąć odpłatność dla DPS w kwocie 0,49 zł 
(30% wysokości limitu finansowania tj. 30% z kwoty 1,65 zł) dla podopiecznego zaś kwotę 0,01 zł 
(pozostałą wysokość dopłaty świadczeniobiorcy). Dana pozycja została wyceniona niezgodnie 
z opisem określonym w Druku nr 1, co powoduje, że dana pozycja ma błąd w cenie, którego 
nie da się poprawić. 

 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert 

Nr 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Cena brutto (koszt) 
Liczba uzyskanych punktów Razem 

3 

Apteka Sanitas 
mgr farm. Jacek Hylak 
ul. Kościuszki 16 
48-100 Głubczyce  

100,00 100,00 

 
Zatwierdzenie wyboru 
 
……………………………… 
Data pieczęć i podpis Dyrektora CUW  
lub osoby upoważnionej) 

Sporządził: Aleksandra Styczyńska-Koszorek 
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