
    

 
Projekt pn: „Walka z epidemią COVID-19 na terenie Powiatu Starachowickiego” jest współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
 
oznaczenie sprawy: ZP.271.2.2023 

 
                                                                                                                                        

                              Strona 1 z 2 

 

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W PROCEDURZE ZAPYTANIA 
OFERTOWEGO 

 
Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), na podstawie zawartego w niej przepisu art. 2 

ust. 1 pkt. 1 – wartość zamówienia jest mniejsza niż 130 000 złotych 

 

1. Zamawiający 

POWIAT STARACHOWICKI  

NIP 664-19-34-337; REGON 291009395 

Adres: 
ul. dr. Władysława Borkowskiego 4  

27-200 STARACHOWICE 

telefon: 41 276-09-00     faks (jeżeli dotyczy):  276-09-02 

e-mail:  starostwo@powiat.starachowice.pl 

2. 
 

Przedmiot zamówienia 

Nazwa przedmiotu zamówienia: 

Dostawa stołu operacyjnego/zabiegowego do współpracy z mobilnym aparatem RTG z ramieniem 
C w ramach projektu pn. "Walka z epidemią COVID-19 na terenie Powiatu Starachowickiego" 

W ramach postępowania możliwe było składanie ofert częściowych: 

 nie 

 tak 
 

 
 

Nazwa przedmiotu zamówienia - część nr :  

 

3. 
 

Wartość 

 zamówienia  29 813,89 zł, co stanowi równowartość  6 694.34 euro 

 zamówień z podziałem na części: 
 

 .  zł, co stanowi równowartość   euro 
 

 
 

Wartość zamówienia została ustalona w dniu 20/01/2023 r. przez   Katarzyna  Szyderska na podstawie 
Rozeznania rynku. 

 

4. Zaproszenie do składania ofert 

W dniu 20.01.2023 r., Zaproszenia do składania ofert zostało zamieszczone na stronie internetowej BIP 

Starostwa Powiatowego w Starachowicach. 

 
 

 

5. Sposób i termin składania ofert 

Termin składania ofert upłynął w dniu 2023-01-27 r. o godz. 11:00 
Wymóg składania ofert wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: 

 tak 
 nie 

 
 

 

6. Zestawienie ofert  

Do upływu terminu składania ofert złożone zostały następujące oferty: 
 

 Nr oferty Nazwa, adres wykonawcy Cena oferty brutto 
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Medicor-Pol Zakład Techniki Medycznej 
Sp. z o.o. 
Kilińskiego 233 
93-133 Łódź 

30 240,00 zł 

 

7. Najkorzystniejsza oferta 
 

 Medicor-Pol Zakład Techniki Medycznej Sp. z o.o. 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca za wykonanie zamówienia zaproponował cenę poniżej kwoty, jaką Zamawiający zamierzał 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Oferta wybranego Wykonawcy jest zgodna z warunkami 

określonymi w zamówieniu. 
 

8. Informacje dodatkowe 

 

 

  

Postępowanie prowadzili   

     

   Katarzyna Szyderska ............................ 
   imię i nazwisko podpis  

   Sylwia Bartkiewicz-Nowak ............................ 
   imię i nazwisko   podpis 

   

    

STARACHOWICE dnia: 2023-01-27     

 

 
                                             Zatwierdzam 
                                            Starosta 
                                     /-/ Piotr Ambroszczyk 
  

 

                                                  


