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Projekt nr POWR.03.05.00-00-Z023/17 
Tytuł projektu: HQMedEd - High Quality Medical Education - Zintegrowane Programy Rozwoju 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, 

Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
Numer sprawy: DAN 184/2020                                                Lublin, dnia 27 kwietnia 2020 r. 

 
 
 
……………………………………………… 
 (pieczęć jednostki organizacyjnej prowadzącej sprawę) 

 
 

NOTATKA SŁUŻBOWA 
Nr DAN 184/2020 

 
w celu udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000 euro  

Podstawa prawna: art. 4 pkt 8 w związku z art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1843) 

 
 

1. Zamawiający: 
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 
Al. Racławickie 1, 20 – 059 Lublin,  
 
Osoba przygotowująca i prowadząca sprawę: Joanna Kaproń  
Mail: joanna.kapron@umlub.pl 
Jednostka organizacyjna: Dział Aparatury Naukowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 
Tel. 81/ 448 55 33, Fax. 81/448 55 31 

2. Wartość zamówienia ustalona na dzień 22 kwietnia 2020 r. na podstawie analizy ofert składanych  
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z uwzględnieniem kwoty zabezpieczonej w budżecie projektu wynosi 
17 820,00 zł brutto – 16 500,00 zł netto, co stanowi 3 864,80 euro netto, przy czym średni kurs euro  
w stosunku do złotego stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych został przyjęty 
zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i na dzień ustalania wartości zamówienia 
wynosi: 1€= 4,2693 PLN. 

3. Przedmiot zamówienia: dostawa skanera naczyń krwionośnych (1 szt.), spełniającego co najmniej 
kryteria, o których mowa w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (Załączniku nr 2 do 
niniejszego Zapytania Ofertowego).  

4. W celu wyłonienia oferty najkorzystniejszej przeprowadzono następujące czynności faktyczne:  
Dnia 24 marca 2020r. na witrynie internetowej BIP Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zostało 
upublicznione Zapytanie ofertowe (nr sprawy: DAN 184/2020) oraz rozesłano zaproszenie do składania 
ofert do potencjalnych wykonawców. 
1) Forel Medical Wojciech Borkowski, 02-482 Warszawa, ul. Szczera 13, adres e-mail: 
biuro@investmed.com.pl  
2) Merx-Trade Sp. z o.o., 83-110 Tczew, Al. Zwycięstwa 11/6, adres e-mail: biuro@e-medyczny.com  
3) Eres Medical Sp. z o.o., 21-008 Tomaszowice, Płouszowice kol. 64b, adres e-mail: 
info@eresmedical.com.pl  
4) Bechtold & co Magdalena Bechtold, 91-350 Łódź, ul. Jana 17, adres e-mail: bechtold@bechtold.pl  
5) Cosmed24 Jarosław Łukasik, 54-530 Wrocław, ul. Graniczna 143A,  adres e-mail: sklep@cosmed24.pl  
6) FHU Invest Med –Maciej Adamski, 62-510 Konin – Wola Podłężna, ul. Warciańska 16, adres e-mail: 
info@forelmedical.pl  
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W Zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami zawarty został min. opis przedmiotu zamówienia, opis 
sposobu przygotowania oferty, kryteria oceny ofert i sposób ich oceny, warunki ubiegania się o udzielanie 
zamówienia, miejsce, sposób oraz termin składania ofert. Zgodnie z zapisami ww. Zapytania ofertowego: 
Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie kierował się następującymi kryteriami: Cena 
– 60 pkt. oraz okres gwarancji 40 pkt. 
 
W związku z licznymi pytaniami od Wykonawców, a co za tym idzie w celu zapewnienia Wykonawcom 
czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach ewentualnych zmian, wynikających z opublikowanych 
odpowiedzi, Zamawiający przedłużył termin składania ofert z dnia 31 marca 2020r. do dnia 3 kwietnia 
2020r.  
 
W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, tj. do dnia 3 kwietnia 2020r., złożone zostały oferty przez 
następujące firmy: 
  
1) FHU INVEST MED – Maciej Adamski, 62-510 Konin – Wola Podłężna, ul. Warciańska 16  
2)  Forel Medical Wojciech Borkowski, 02-482 Warszawa, ul. Szczera 13  
Złożone oferty spełniły wymagania formalne dot. terminu i sposobu złożenia oferty.  
 
Badanie Oferty nr 1, tj.  Formularza Oferty (Załącznika nr 1 do sprawy DAN 184/2020), złożonej przez 
firmę FHU INVEST MED – Maciej Adamski wykazało, że Wykonawca:  
- nie wypełnił ww. załącznika w zakresie oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej o profilu 

odpowiadającym zamówieniu;  
- nie podał pełnej nazwy firmy;  
- popełnił omyłkę rachunkową w obliczeniu ceny  
 
Na mailowe wezwanie Zamawiającego, Wykonawca – firma FHU INVEST MED – Maciej Adamski – 
potwierdził, że: „Prowadzi działalność gospodarczą o profilu odpowiadającym zamówieniu”. Jednocześnie 
Zamawiający na mocy zapisów pkt. 13 ppkt. 10 lit. c) Zapytania ofertowego do sprawy DAN 184/2020  
poinformował o poprawie oczywistej omyłki pisarskiej w pkt. II Formularza Oferty dot. nazwy firmy.  
 
Zamawiający na mocy zapisów pkt. 13 ppkt. 10 lit. b) Zapytania ofertowego do sprawy  DAN 184/2020  
pozyskał zgodę Oferenta na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny w pkt. IV Formularza 
Oferty dot. kwoty VAT.  
 
Badanie Oferty nr 2, tj.:  Forel Medical Wojciech Borkowski – wykazało, że przeszła weryfikację formalną 
i dokonano jej oceny zgodnie z przyjętymi kryteriami. 
 

5. Dnia 22 kwietnia 2020r. dokonano szczegółowej oceny ofert i ustalono co następuje: 
 

L.p. Nazwa i adres wykonawcy 

 

 

Cena brutto  

Okres 

gwarancji  

SUMA 

PUNKTÓW UWAGI 

 

1. 

FHU INVEST MED – Maciej Adamski, 
62-510 Konin – Wola Podłężna,  

ul. Warciańska 16 

 

20 520,00 zł  

 

24 miesiące  

 

57,82pkt. 

 

2.  Forel Medical Wojciech Borkowski,  

02-482 Warszawa, ul. Szczera 13 

 

17 820,00 zł 

 

24 miesiące  

 

65,71pkt. 

 

 
Zgodnie z Zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami (nr sprawy DAN 184/2020) znacznie punktowe 
kryterium "cena" to 60 pkt., natomiast znaczenie punktowe kryterium „gwarancja” to 40 pkt., przy czym 
w przypadku zaoferowania okresu gwarancji: poniżej 24 miesięcy - odrzucenie oferty, 24 miesiące – 1 pkt., 
każde dodatkowe 6 miesięcy – 2 pkt. (nie więcej niż 6 pkt.). 
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Dla potrzeb oceny ofert w kryterium „gwarancja” dla 1 pkt. przyjęto 5,71 pkt., gdyż łączna wartość 
wszystkich punktów możliwych do zdobycia  niniejszym kryterium wynosiła 7 (zgodnie z informacją 
powyżej).  
 

6.    Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, proponuje się dokonać wyboru następującego Wykonawcy: firma 
Forel Medical Wojciech Borkowski, 02 – 482 Warszawa, ul. Szczera 13: 

 spełnia warunki formalne udziału w postępowaniu tak/nie* 

 jego oferta mieści się w kwocie środków zabezpieczonych na realizację zamówienia w budżecie 
projektu HQMedEd - High Quality Medical Education - Zintegrowane Programy Rozwoju 
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, 

 posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia,  

 znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

 prowadzi działalność gospodarczą o profilu odpowiadającym zamówieniu,  

 dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym organizacyjnym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia, 

 posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności, o ile wynika to  
z odrębnych przepisów.  

 
W związku z powyższym proponuję zawrzeć umowę w trybie art. 4 pkt 8 w związku z art. 6 a Pzp, której 
przedmiotem jest dostawa skanera naczyń krwionośnych (1 szt.), spełniającego co najmniej kryteria,  
o których mowa w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (Załączniku nr 2 do niniejszego Zapytania 
Ofertowego), z firmą Forel Medical Wojciech Borkowski, 02 – 482 Warszawa, ul. Szczera 13, która 
zaoferowała cenę 17 820,00 zł brutto (16 500,00 zł netto, co stanowi równowartość 3 864,80 euro (kurs 
4,2693). 
 
 
 
Lublin, dn. 27 kwietnia 2020r. 
 

 
 
……………………………………………………………                     ………………………………………………………………. 
 (podpis osoby prowadzącej sprawę)     (podpis Kierownika jednostki prowadzącej sprawę) 
 
 
ZATWIERDZAM: 
 
 
…………………………………………………………………..…………… 
    (Podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej) 

 
 

 

 

 

 


