
 

Kraków, dnia 26 stycznia 2021 roku 

NEO ROBOTICS ONE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa 

ul. Józefa Kostrzewskiego 47 

30 – 437 Kraków 

 

Zawiadomienie/informacja o rozstrzygnięciu postępowania Nr 2/2020  

dotyczącego wyłonienia dostawcy  

świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych 

pochodzących z wykonania dwustu szesnastu (216) zabiegów operacyjnych. 

 

 

1. Nazwa Zamawiającego: 

NEO ROBOTICS ONE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka 

Komandytowa 

ul. Józefa Kostrzewskiego 47 

30 – 437 Kraków 

 

2. Wykaz złożonych Ofert: 

 

Oferta Nr 1 złożona przez:  

Małopolska Kolumna Transportu Sanitarnego Sp. z o. o.  

ul. Chyszowska 10 

33-100 Tarnów 

 

 Cena netto: 10.000,80 zł 

 Cena brutto: 10.800,00 zł 

 

 Oferta Nr 2 złożona przez: 

 ECO-ABC Sp. z o.o. 

 ul. Przemysłowa 7 

 97-400 Bełchatów 

 Cena wskazana w Bazie Konkurencyjności: 14968,80 zł 

 Cena wskazana w Formularzu Ofertowym:  

 Cena za transport i utylizację odpadów wynosi miesięcznie: 

 - Opłata stała abonamentowa 60,00 zł netto (w tym jeden odbiór miesięcznie, z 

 jednego punktu) 

 - 7,00 zł netto za 1 kg odebranych odpadów 

 - 50,00 zł netto za każdy dodatkowy odbiór (powyżej jednego odbioru w miesiącu) 

 Do cen netto Wykonawca doliczy 8% VAT. 



 

 Opłata stała abonamentowa, o której mowa powyżej obowiązuje w każdym miesiącu i 

 jest naliczana niezależnie od tego czy oraz ile odpadów zostanie odebranych w 

 danym miesiącu przez Wykonawcę. 

 

 

3. Oferenci, których oferty zostały odrzucone: 

 

ECO-ABC Sp. z o.o. 

ul. Przemysłowa 7 

97-400 Bełchatów 

 

 Oferta została odrzucona na podstawie Pkt XXVI.1.4 Zapytania Ofertowego.: 

Z postępowania wyklucza się Wykonawców, którzy złożyli niekompletną ofertę, 

zmodyfikowane lub nieuzupełnione Załączniki, jak również treść samego formularza 

ofertowego, przy czym brak któregokolwiek załącznika jest równoznaczny z 

niekompletną ofertą. 

 

Oferent złożył ofertę w sposób niezgodny z treścią Zapytania Ofertowego i pozostałej 

dokumentacji towarzyszącej postępowaniu, uniemożliwiający w jakikolwiek sposób jej 

wyjaśnienie lub uzupełnienie na bazie zapisów Zapytania Ofertowego. Oferta ECO-

ABC Sp. z o.o. została złożona: 

 

a/ niezgodnie z wymaganiami Zapytania Ofertowego i dokumentacji towarzyszącej – 

Oferent w postepowaniu Nr 2/2020 złożył ofertę na zmodyfikowanym w sposób 

nieuprawniony formularzu cenowym, proponując cenę obliczoną w sposób niezgodny 

z wymaganiami Formularza. W efekcie Zamawiający nie jest w stanie ustalić 

ostatecznej kwoty, jaką oferent proponuje za wykonanie usług zdefiniowanych w opisie 

przedmiotu zamówienia 

 

Wobec powyższego Ofertę należało odrzucić. W oparciu o zapisy pkt. XXVI 

Wykluczenia Zapytania Ofertowego: Oferenci, którzy złożyli niekompletną ofertę, 

zmodyfikowane lub nieuzupełnione Załączniki, jak również treść samego formularza 

ofertowego skutkuje wykluczeniem Oferenta, a co za tym idzie odrzuceniem Oferty. 

 

  

4. Ocena ofert, wyniki i uzasadnienie wyboru. 

 

Oferta Nr 1 złożona przez:  

Małopolska Kolumna Transportu Sanitarnego Sp. z o. o.  

ul. Chyszowska 10 

33-100 Tarnów 

 Cena netto: 10.000,80 zł 

 Cena brutto: 10.800,00 zł 

 

Ze względu na błędnie wyliczoną przez Oferenta cenę brutto, na podstawie zapisów 

pkt. XXV.4 Zapytania Ofertowego Zamawiający dokonał poprawy oczywistej omyłki 

rachunkowej w ostatecznej cenie brutto z kwoty 10.800,00 zł na kwotę 10.800,86 zł. 

 



 

 

Po przeprowadzeniu oceny ofert pod kątem ich zgodności z treścią ogłoszenia, 

dokonano wyliczenia punktacji złożonych ofert spełniających warunki udziału  

w postępowaniu: 

 

 

Oferta Kryteria Oceny Liczba punktów 

Oferta Nr 1: 

Małopolska Kolumna 

Transportu Sanitarnego  

Sp. z o. o. 

Cena 100% max 100 pkt 100 pkt 

 

 

Oferty najkorzystniejsze otrzymały największą ilość punktów tj. 100 pkt. W wyniku 

oceny ofert złożonych w postępowaniu Zamawiający stwierdził, iż oferta złożona przez:  

 

Małopolską Kolumnę Transportu Sanitarnego Sp. z o. o.  jest ofertą 

najkorzystniejszą, spełniającą wszystkie warunki zamówienia: 

 

 

 

 

Podpis Zamawiającego: 

 

Józefa Job 

NEO ROBOTICS ONE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka 

Komandytowa 


