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PROTOKÓŁ KOMISJI PRZETARGOWEJ FUNDACJI SOLIDARNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ 

DO PRZEPROWADZENIA PROCEDURY PRZETARGOWEJ:  

 

w postępowaniu, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu medycznego w tym - 10 respiratorów 
transportowych (cz.1), 10 defibrylatorów klinicznych (cz.2.) oraz 10 aparatów ultrasonograficznych 
przenośnych (cz.3.) do magazynu w Pruszkowie z opcją zwiększenia dostaw. 
 
 
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe 

 

 

OCENA OFERT 

Komisja Przetargowa w składzie: 

1. Przewodniczący Komisji – Lubomir Kramar 
2. Członkini Komisji  – Lidia Litvinchuk  
3. Członek Komisji – Rafał Ciesielski 

 
 
1. W dniu 11 lipca 2022 roku o godzinie 12:30 za pośrednictwem kodowanej łączności 

teleinformatycznej (MS Teams), odbyła się niejawna część posiedzenia Komisji Przetargowej w 

zakresie oceny ofert, które wpłynęły w terminie i zostały  otwarte (odszyfrowane) o godz. 12:20, 

co zostało opisane w protokole z otwarcia ofert. 

Ocenie zostały poddane oferty następujących wykonawców: 
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  Nazwa 

oferenta 

cena 

(brutto) 

za 10  

respirator

ów 

termin 

dostawy 

(dni od 

podpisani

a umowy) 

 

Cena 

(brutto) 

za 10 

defibrylat

orów  

termin 

dostawy 

(dni od 

podpisani

a umowy) 

 

Cena za 10 

aparatów 

USG 

termin 

dostawy 

(dni od 

podpisani

a umowy) 

 

1 VIRIDIAN 

POLSKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIA

LNOŚCIĄ; 

NIP 

5212983607 

453600 zł 

 

14 dni - - - - 

2 Resculine 

Sp.zo.o.; 

NIP 

9292025163 

467687,70 

zł 

 

14 dni 883217 
zł 

14 dni - - 

3 Partner4MEDIC

INE; 

NIP 

1132826097 

- - - - 689 

758,40 zł 

 

 
 

14 dni 

4 WhiteMed Sp. 

z o.o.; 

NIP 

5272665845 

- - - - 499000 zł 14 dni 

5 Trimed Sp. z 

o.o.; 

NIP 

9452040907 

- - - - 750000 zł 
 

14 dni 

6 PARAMEDICA 

POLSKA Sp. z 

o.o. Sp. K.; 

NIP 

1070017638 

310 

683,60 zł 

 

6 dni 1 180 170 
zł 

6 dni - - 

 

 

2. Po rozpoczęciu niejawnej części posiedzenia Komisja przetargowa przystąpiła do: 

a) sprawdzenia deklaracji o braku konfliktu interesów członków Komisji. Żadna osoba nie 
zadeklarowała konfliktu interesów wobec podmiotów niniejszego postępowania. Deklaracje 
zostaną dołączone do dokumentacji przetargowej, 

b) oceny spełniania warunków stawianych Wykonawcy oraz podstaw wykluczenia Wykonawcy 
w przypadkach określonych ustawą lub polityką zakupową Fundacji Solidarności 
Międzynarodowej, 

c) badania ofert pod kątem odrzucenia oferty w przypadkach przewidzianych ustawą lub 
polityką zakupową Fundacji Solidarności Międzynarodowej,  

d) oceny ofert nie podlegających odrzuceniu. 
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1. Komisja Przetargowa dokonała sprawdzenia formalnego formularzy ofertowych oraz 

załączników złożonych ofert: 

1.1. W wyniku analizy i sprawdzenia ofert Komisja Przetargowa: 
a) Opublikowała informacje z otwarcia ofert na platformazakupowa.pl 
b) Na prośbę oferenta Veridian Polska sp. Z o. o. udostępniła formularz ofertowy oferenta 

Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp. K. 
c) Na prośbę oferenta Resculine sp. Z o. o. udostępniła formularz ofertowy oferenta 

Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp. K. 
d) Na prośbę oferenta Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp. K. udostępniła formularz ofertowy 

oferenta Resculine sp. Z o. o.  
e)  
f) Zapoznała się z zastrzeżeniami oferentów Veridian Polska sp. Z o. o. oraz Resculine sp. Z 

o. o.  dotyczącymi specyfikacji technicznej części 1. oraz części 2. oferty złożonej przez 
oferenta Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp. K.; 

g) Zapoznała się z zastrzeżeniami oferenta Paramedica Polska sp. Z o. o. Sp. K. dotyczącymi 
części 2. zamówienia w ofercie złożonej przez oferenta Resculine sp. Z o. o.  

h) Zwróciła się do oferenta Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp. K. z prośbą o udzielenie 
wyjaśnień odnośnie potencjalnych nieprawidłowości wskazanych przez oferentów 
Veridian Polska sp. Z o. o. oraz Resculine sp. Z o. o.. 

i) Zwróciła się do oferenta Resculine sp. Z o. o. z o udzielenie wyjaśnień odnośnie 
potencjalnych nieprawidłowości wskazanych przez Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp. K.. 
 

 

2. Po przekazaniu próśb do oferentów, o godz. 16:30 Komisja zawiesiła posiedzenie do dnia 
13.07.2022 r. 

 

3. W dniu 13. lipca 2022 r. o godzinie 15:00 za pośrednictwem kodowanej łączności 
teleinformatycznej (MS Teams), odbyła się druga niejawna część posiedzenia Komisji 
Przetargowej w zakresie oceny ofert  

a) Komisja zapoznała się z wyjaśnieniami  i dokumentacją dostarczoną przez oferenta 
Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp. K. i uznała, że zaoferowane przez niego urządzenia w części 
1. i części 2. zamówienia spełniają wymagania techniczne Zamawiającego 

b) Komisja zapoznała się z wyjaśnieniami  i dokumentacją dostarczoną przez oferenta Resculine 

Sp.zo.o.  i uznała, że zaoferowane przez niego urządzenia w części 1. i części 2. zamówienia 

spełniają wymagania techniczne Zamawiającego 

 

 

4. Komisja następnie przystąpiła do oceny niepodlegających odrzuceniu ofert wg kryteriów 

wskazanych w rozdziale 11 Zapytania Ofertowego. Punkty zostały przyznane jednomyślnie 

przez wszystkich członków Komisji. Oceny ofert są umieszczone w poniższej tabelce 

 

Ocena części 1 – dostawa 10 respiratorów transportowych 
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  Nazwa oferenta cena za 10 

respiratoró

w 

termin 

dostawy 

(dni od 

podpisania 

umowy) 

punkty 

za cenę 

punkty 

za 

termino

wość 

łącznie 

punktó

w 

1 
PARAMEDICA POLSKA 

Sp. z o.o. Sp. K.; 

NIP 1070017638 

 

310 683,60 

zł 

 

6 90 10 100 

2 
Resculine Sp.zo.o.; 

NIP 9292025163 

 

467687,7 zł 

 

 

14 60 0 60 

3 
VIRIDIAN POLSKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą; 

NIP 5212983607 

 

453600 zł 

 

 

14 62 0 62 

 

 

Oferta realizacji dostawy 1. części zamówienia tj. 10 respiratorów transportowych złożona przez 

PARAMEDICA POLSKA Sp. z o.o. Sp. K.  NIP 1070017638  o wartości 310 683,60 zł   została uznana za 

najkorzystniejszą, spełniającą wszystkie warunki stawiane przez Zamawiającego. 

Ocena części 2 – dostawa 10 defibrylatorów 

  Nazwa oferenta cena za 10 

defibrylator

ów 

termin 

dostawy 

(dni od 

podpisania 

umowy) 

punkty 

za cenę 

punkty 

za 

termino

wość 

łącznie 

punktó

w 

1 
PARAMEDICA POLSKA 
Sp. z o.o. Sp. K.;  
 
 

 
1 180 170  
zł 

6 dni 67 10 77 

2 Resculine Sp.zo.o.; 
NIP 9292025163 
 

883217 
zł 
 

14 dni 90 0 90 

 

Oferta realizacji dostawy 2. części zamówienia tj. 10 defibrylatorów złożona przez Resculine Sp.zo.o.; 

NIP 9292025163  o wartości 883217 zł została uznana za najkorzystniejszą, spełniającą wszystkie 

warunki stawiane przez Zamawiającego. 
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Ocena części 3 – dostawa 10 aparatów USG 

 

 

  Nazwa oferenta cena za 10 

aparatów 

USG 

termin 

dostawy 

(dni od 

podpisania 

umowy) 

punkty 

za cenę 

punkty 

za 

termino

wość 

łącznie 

punktó

w 

1 
Trimed Sp. z o.o.; 

NIP 9452040907 

 

 
750000 zł 

 

14 dni 60 0 60 

2 WhiteMed Sp. z o.o.; 

NIP 5272665845 

 

499 000 
zł 

 

14 dni 90 0 90 

3 Partner4MEDICINE; 

NIP 1132826097 

 

689 758,40 

zł 

 

14 dni 65 0 65 

 

Oferta realizacji dostawy 3. części zamówienia tj. 10 aparatów USG złożona przez WhiteMed Sp. z 

o.o.; NIP 5272665845o wartości 499 000 zł została uznana za najkorzystniejszą, spełniającą wszystkie 

warunki stawiane przez Zamawiającego. 

 

Posiedzenie Komisji zakończono 13. lipca 2022 roku o godz. 16:30 
 

Podpisy: 
 

1. Przewodniczący Komisji – Lubomir Kramar 
2. Członkini Komisji  –Lidia Litvinchuk 
3. Członek Komisji – Rafał Ciesielski 

 
 

 

 

Lubomir Kramar (15.07.2022 08:48 GMT+2)
Lubomir Kramar

Lidia Litwinczuk (15.07.2022 13:13 GMT+3)
Lidia Litwinczuk

Rafał Ciesielski (15.07.2022 15:31 GMT+2)
Rafał Ciesielski
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