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Zawiadomienie o wyborze na i korzystniei szei ofertv

Na podstarvie art.92 ust 1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stl,cznia,2004 r. Prar.vo zarnórvień publiczn,vch (Dz. U.
z 2017 r. poz. 15]9ze znr), zwanej dalej Pzp: rv imieniLt ..Szpitala Powiatorvego we WrześIri" Sp. z o.o.

infornlu.|ę. ze lv postępowalriu o tldzielenie zamówienia na usługę konserwacji, przeglądórv i naprar,v sprzętu
endoskoporł,ego będącego na w},posazeniu Pracor,r,ni Endoskopor,ve.j Zamawiającego r.vybrana została of-erla:

Varimed Sp. z o.o.
ul. Polvstańców Sląskich 5

53-332 Wroclaw
cena wybranej ofeĄ 147 600,00 zł brutto
czas reakc.ji 35 godz,

Uzasad nienie w,yboru ofert:

Oferta została r,rrybrana jakcl rrajkorzystniejsza na podstarł,ie krryteriow (oceny of'eft) określonych w SlWZ
(cena 60%. Czas reakcji 40%). Nie podlega odrzucętliu r-ra podstawie przesłanek r,vy-rnienionyclr lv art. 89 Llst,

1 ustar.ły z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prarł,o zamólvieli publicznych ( Dz. U. zż0I1 r. poz. 1579 ze zm)

Streszczenie oceny i porównania złożon.vch ofert

Inforrnr.rjemy. ze w postęporvaniu została odrzucona finna:

Endomedical GmbH
Juliusburger Landstrasse 16a
2148l Lauenburg

Warlośc zaIlólvienia podana lv forlnularzu ofertorvym nie obejmuje całego przednriot zanlórvienia
określonego rv pkt. 5 sir,vz . Wykonawca podał lv ofercie w.vcenę przeglądorv i warlość jednej roboczogodzinv.

W zr.ł,iązktl z tytn of-erta nie spełnia rvynragań określonych tv sirł,z i podlega odrzuceniu na podstalvie

art. 89 ust. l pkt. 2zdnia 29 stycznia 2004r. Prar,vo zamórvień publicznych ( Dz. U. z2011r. poz. I579 zezm)

Na podstau,ie art. 94 ust. l pkt. 2 i aft.94 ust 2 pkt. la ustalły z dnia 29 s§,cznia 2004 l. - Prar,vo

Jdi,
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zamówień pr"rblicznyclr ( Dz. U. z 2011 r. poz. 1579 ze nn'), infonnuje, ze podpisanie umou,y z
wyłonionyrn Wykonalvcą mozlirł,e będzie po dopeŁlienir.r r.vszelkich fbnłalr-rości. ..,')
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Numer
oferty

Nazwa (firmy i adres wykonawcy
Liczba pkt. w

kryterium
cena

Liczba pkt. w
kryterium czas

reakcii
Razem

l Varin-red Sp. z o.o.
tll. Powstańców Sląskich 5

53-332 Wrocław
60,00

40,00
100,00
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