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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 2021r. poz. 1129), na podstawie zawartego w niej przepisu art. 2 ust. 

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

 

 

 

1. Zamawiający 

Szpital Chorób Płuc  im Św. Józefa w Pilchowicach 

Adres: 
ul. ul. Dworcowa 31  

44-145 Pilchowice 

telefon: 32 331-99-01     faks (jeżeli dotyczy):  32 331-99-08 

e-mail:  szpital@szpital-pilchowice.pl 

2. 
 

Przedmiot zamówienia 

Nazwa przedmiotu zamówienia: 

Odbiór i utylizacja odpadów medycznych oraz na odbiór innych odpadów nie będących odpadami 
medycznymi wytwarzanych w Szpitalu w Pilchowicach 

W ramach postępowania możliwe było składanie ofert częściowych: 

 nie 

 tak 
 

  Nazwa przedmiotu zamówienia - część nr : 
 

 

3. 
 

Wartość 

 zamówienia  64 150.00 zł, co stanowi równowartość  15 025.88 euro 

 zamówień  z podziałem na części: nie 
 

    
 

 
 

Wartość zamówienia została ustalona w dniu 27/10/2021 r. przez   Dariusz Bieniek na podstawie aktualnych 
cen i prognozowanej ilości w 2022 roku. 

 

4. Zaproszenie do składania ofert 

W dniu 16.11.2021 r., poprzez przekazanie Zaproszenia do składania ofert, stanowiącym integralną część 

niniejszego protokołu zaproszenie ukazało się na stronie szpitala www.szpital-pilchowice.pl 
 

 
 

 

 

5. Sposób i termin składania ofert 

Termin składania ofert upłynął w dniu 2021-11-25 r. o godz. 12:00 
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 netto Uwagi 

 1 

REMONDIS MEDISON  Sp. z o.o. 
ul. Puszkina 41 
42-530 Dąbrowa Górnicza 

  78 601,00  

 

7. Najkorzystniejsza oferta 
  

REMONDIS MEDISON  Sp. z o.o. 
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Uzasadnienie wyboru: 

Jest to jedyna złożona oferta spełniająca wymagania określone w zaproszeniu do składania ofert. 
 

8. Informacje dodatkowe 

Brak. 

 

  

 

Osoba sporządzająca protokół: 

 

Kierownik Działu Zamówień Publicznych 

Żaneta Biros 
………………………………………. 

Imię, nazwisko i podpis 

  

 
 

Osoba zatwierdzająca: 
 
 
 
 
 
 

Pilchowice dnia: 2021-11-30 ………....................................... 
                                                Dyrektor Szpitala - Joanna Niestrój-Ostrowska 


