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  Wejherowo, dnia 19.12.2017  

Protokół wyboru oferty / uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty  

na zakup specjalistycznych urządzeń medycznych -  

mikroskop stomatologiczny, system do wypełniania kanałów ciekłą gutaperką, autoklaw, 

skaner pamięciowy płyt obrazowych do zdjęć wewnątrzustnych 

 

 Analizie poddano oferty na zakup urządzeń medycznych zawarty we wniosku do 

dofinansowanie nr RPPM.02.02.01-22-0373/17 ,,Wzrost kompleksowości usług 

medycznych w Powiecie Wejherowskim w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom 

chorób cywilizacyjnych”.  

 

Każdorazowo przy wyborze sprzętu oraz firm, do których kierowano zapytania 

ofertowe kierowano się dostępną wiedzą na temat zastosowania najnowocześniejszych 

rozwiązań technologicznych w urządzeniach medycznych, możliwościami zastosowania 

najlepszych dostępnych rozwiązań technicznych korzystnych dla pacjentów gabinetu. 

 Zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie www.gabinetaquarius.pl i 

przesłane drogą mailową czterem firmom – potencjalnym dostawcom zajmującym się 

dystrybucją urządzeń dla stomatologii. 

 

W toku postępowania wpłynęły cztery oferty (brak powiązań z Zamawiającym): 

- PDD Polski Dystrybutor Dentystyczny Sp. z o. o., cena brutto: 78 499,99 zł, gwarancja: 

mikroskop 36 m-cy, gutaperka 12 m-cy, autoklaw 12 m-cy, skaner 24 m-ce 

- Medixmed S.C. , cena brutto: 100 575,00 zł, gwarancja: mikroskop 12 m-cy, gutaperka 12 

m-cy, autoklaw 12 m-cy, skaner 24 m-ce 

- DenTech Edward Szczęch S.J., cena brutto: 87 000,00 zł,  gwarancja: mikroskop 24 m-ce, 

gutaperka 12 m-cy, autoklaw 12 m-cy, skaner 24 m-ce 

- L-Dent Sp. z o. o. S.K., cena brutto: 83 400,00 zł, gwarancja: mikroskop 24 m-ce, gutaperka 

12 m-cy, autoklaw 12 m-cy, skaner 24 m-ce 

 

Porównanie ofert: 

Oferent: Kryterium - Cena Kryterium -

Gwarancja 

Przyznana punktacja 

PDD 80,00 pkt 3,75 pkt 83,75 pkt 

Medixmed S.C. 62,44 pkt 1,25 pkt 63,69 pkt 

DenTech 72,18 pkt 2,5 pkt 74,68 pkt 

L-Dent 75,30 pkt 2,5 pkt 77,80 pkt 

 

Wybrano ofertę firmy: PDD Polski Dystrybutor Dentystyczny Sp. z o. o. 
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http://www.gabinetaquarius.pl/

