"§ZPtrTAL POW§AT&WV W§i \ryRZ§§N{,,
§P$ŁKA K {_}.*"

Ę,ry#

sY§te n]

zarządzania
lSO 900'];2008

6ż-3{}{t trVrz*śnirł,ł:i" §§*r,v*cl<i*gtl ź
lD 9105047698

Wrześniadnia 08.05.201 9r.

S.A.-3B1-5/l9
Zalviadomienie o wyborze

na

i

korzystnie i szei oferĘ

Na podstarł,ie art.92 Lrst l pkt.1 Llsta\\,v z dnia 29 stl,cznia.200,1r. Prarvo zanlólvieti pLrblicznl,ch (Dz,U.
z 20I8 r. poz.1986 ze zrn). zwanej dalej Pzp; rv inlieniu ..Szpitala Porviator,l,ego we Wt,ześlri" Sp. z o.o.
infornlr.tję, ze lv postępolvaniu o Lldzielenie zaIlórvienia lla zakup i dostalvę oclczynnikólv chemicznych,
podłożybakteriologicznl,ch, serologiczn,vch ł,raz z łJzierżawą analizatorólv, dostalvę testów
tl ia gn ostvcznych o raz dostałvę naklulvaczy 11,y,bran e zostaly ofertr,,
:

Pakiet nr 1
Bectotl Dickinson Polska Sp. z o.tl.
ul, Osnrańska 14. 02-823 Warszar.va
cenawybratlejofeńy, 18831.41 zlbrutto.tertnindostar,vy3dni.parametrl,techniczne(jakośc)-35pkt.

Pakiet nr 2
Na podstawie ań.93 trst. l pkt.7 rł,zlviązktt zaft.93 ust,2 ustalv;-,Prawo zamórvień publicznvch postęporvarrie
zosta.je unierł,ażlione. Postęporvanie obarczolle jest lliernozlir,r,ą do usttllięcia r,vadą uniemożliwiającą zau,arcie
niepodlegającej unierł,azniellil"t LllTlow_v, Zanlarvla.jącr,,lv pakiecie nr 2 pozycji 5 lv tabeli ilośćrnylnie określil
jednostkę miar1, r,vpisano 650 opakowari a ,uvinno być 650 szt,
Pakiet nr 3
Centrut-1,1 Zaopatrzenia Medycznego i Wetervrrary,,inego "Cetltro,uvet - Cezal " Sp. z o.o.
ul. Dąbror.vskiego 133/l35,60 - 543 Poznati
cena ll,\,bratlej ofefiy, 5 653.B0 zł brutto, terll-1it-l dostarvy, 3 dni.
Uzasad nienie rvyboru ofert:

Ot-erta została rwbrarra.iako na.jkorzvstniejsza rla podstawie kryteriór.r,(ocenv of-ert) określonych,,v SIWZ . Nie
podlega odrzuceniu na podstar.vie przesłanek,ur,\,lrrielliorl},ch rv aft. 89 ust. 1 usta$,y z drria 29 s§cznia 2004 r. Prarvo zarnólł,ień prrbliczn1,,ch ( Dz, U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm),

St reszczenie oceny i porórvnania zlożonych
złożo h olert
ofert dla
dI

Numer

oferĘ

Nazwa (firmy i adres
wykonawcy

cena
Becton Dickinson Polska Sp. z o.o.
ul. Osmańska l4,

4

Liczba pkt.
w
kryterium

02-823 Warsza,uva

kietu nr
Liczba pkt. w
kryterium
termin
dostawy

Razem

30

100

10

60

streszczenie oceny i porównania złożonych ofert dla pakietu nr 3
Liczba pkt. w
I\umer
Nazwa (firmy i adres wykonawcy
kryterium
oferĘ
cena
2
Centrunr Zaopatrzenia Medyczllego i
Weteryrlaryinego .,Centrou,et - Cezal" Sp. z tl.tl.
60
ul. Dąbrolvskiego l33/135, 60-543 Poznań
zat,c

Liczba pkt. w
kryterium
parametry techniczne
(iakość)

Liczba pkt. w
kryterium
termin dostawv

Razem

40

100
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Na podstalv ie art. 94 ust, 1 pkt. 2 i art.94 ust 2 pkt. 1a ustawy z dnia 29 sty,cznia 2004 r, - Prawo zamórł,ieIi
prrbliczrry,ch ( Dz. U. z 2011 r.poz.1579 z,ezn,l), inforrnrrje. ze poclpisarrie ttmolvy zr,vyłonionym
Wykonarł,cą możl ir,ve będzie po dopełrrielriu wsze k ich forlna lności.
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