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Zawiadomienie o u,yborze

Na podstar.vie art. 92

ż017 r.poz,1579

zenn),

r,rst

n a i

l pkt.l

ko

rzystniei

sze

i

ofe

rty

ustat1, z dnia 29 stycznia, 2004 r. Prau,o zarnólvień ptrblicznych ( Dz,lJ, z

lv ilnieniu..Szpitala Porviatou,ego lve Wrześni"Sp. z o.o, irrforrllLrję,
postępolvanitr o udzielellie zalllólvienia na zakup i clostawę oclczvnnikórł,, tcstórv, podłoż"v
bakteriologicznych wrazz dzierżawą aparatórv, oraz tlostarł,ę nakłuwaczy igłorł,vch.rł,},brane zostaĄ, oferty:

że w

Pakiet nr

zlvane_j dale.j Pzp:

1

Konsorcjunr lirnr:
Becton Dickinscln Polska Sp. z o,o.
r,rl. Osrnańska l4. 02-823 Warszarł,a
GraĄna Konecka Diae- Med.
ul. Ryżowa 5l" 02-495 Warszalra
ceIla rvybrane.j ol'ert1,, 78 506,12 zł brLrtto
punktac.ia techniczna

Pakiet nr

2

-

50 pkt.. tertlitl dostar,1,1, 5 dni

Centrum Zaopatrzenia Medl,cznego i Weteryllarl,jnego ..CeIltror,r,et - Cezal" Sp. z o.o.
ul, Dąbror,vskiego 133/l35. 60-543 Poznań
cena,nł1,,brane.i ofer§ 5 670"00 zł brr_rtto
termin dostar,v1, 2 dni

Uzasadnicnie rlyboru ofert:
najkorzystniejsza na podstalvie krvteriórv (ocerry of-ert) określottl,ch rv SIWZ , Nie
podlega odrzuceniu na podstalł,ie przesłanek rł_vnlieniollvch lv at1. 89 Lrst. 1 ttstar,vv z dnia 29 stycznia 2004 r, Prarł,o zalnorvicti publicznl,ch ( Dz. U. z 2015 r, poz. 2161z,e zm),
Of-eI'ta została uybrana.jako

streszczenie ocen
Nume

r

rórvnaniaa złożon

kiet unr
Liczba pkt, Liczba pkt. w
w
kryterium
kryterium
termin
cena
dostawy

h ofert d| a

Nazwa (firmy i adres wykonawcy

oferty

Kotlsorcjum finn:
Becton Dickinson Polska Sp, z o.o.
]0
ul. Osmańska 14.02-823 Warszarva
60
Grazyna I(onecka Diag- Med.
ul. Ryżowa 5 i, 02-495 Warszavu,a
streszczenie oceny i porównania złożonych ofert dla pakietu nr 2

Liczba pkt. w
kryterium
parametry techniczne
(iakość)

Razem

4

Nume

r

Nazwa (firmy i adres wykonawcy

ofertv
2

Centrum Zaopatrzenia Medvcznego

l00

Liczłsa pkt. w
kryterium
cena

Liczba pkt. w
kryterium
termin dostawy

Razem

i

Weter1,,narl,jnego ..Celltrowet - Cezal" Sp. z o.o,
r.rl.

30

Dąbrorvskiego 133/l35. 60-543 Poznań

60

40

..Szpital Polviatutł,l rvł Wrrcśni" Sp, z r,l.ł, r.rl. §lurlirckitgu j. ir]_]00 Wizłśllia
}irir]clrvc{ri l{.c.jcsrrLl Saclclivcgtl KRS 0000]q0l::" N}P 789-16_9]_7-łij. R[0()l.. j0070ól"ł{l
W;,soktłśckapi tłłLlzalil aclolvt: głl : ] 2. 8ł f}"00i}^00 zl
ccntr*ia: l.ł8 61 -ł37 ()_5 00 sckrctariirl: ,48 til 4367 0_i 9(l lar: r48 61 ł37 l}7 _]0
!Lry!!ćZj]!,a]ryiz§!r|]_ą,horllt pl: e-nlail:sekretarial,(Ązpitirlr.r,rzesnia.home.pl;

100

Infornrujenly) ze w postępolvaniu została odrzucolra firrna:

Salus Intemational Sp. z o,o.
uI. PLrłaskiego 9,40-273 Katowice
Dotycz1,, pakietr-r nI, 2

W pakiecie 2 Zamawia.jący r,ł,lrmagał zaofefowallia tlakłtlrvaczt, do pobierania krr,ł,i z nacz,vń rł,łosorvatychz
prz,vciskiern ,uv kształcie litery T. igła o śr,0.Bnlnt. ostrze trzypłaszczyznowe głębokośónakłucia 2.4 tnm,
lvielkośckropli od 20-50 trI dla dorosłych 25 000sztuk.
Wykon arvca zaoferorvał nakłulvacze

n

i

e spełn i a.j ące \y\\i. rvvnr a gań,

W zrł,iązku z tynr ofbfty podlegają odrzuceniu na podstarvie art, B9 trst. l pkt, 2 z clnia 29 stl,cznia 2004r.
Prawo zanrórvień publiczllych ( Dz. U. z20I7 l,. po7,. 1579 ze zrn')
Na podstawie art, 9r1 ust. 1 pkt. 2 i art.94 ust 2 pkt. la Llsta\\,},z dnia 29 stl,cznia 2004 r. - Prar,1,o za,rnólvień
pLrblicznych ( Dz. U. z 20l1 r, poz, l579 ze zm), informuje. że podpisanie utnorł,v z ul,łonionvnr
Wvkon ar.vcą mozl ilve będzie po dopełn ierl iu lł,sze l ki clr fbnnalnośc i.
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