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ofe rtł,

Na podstar.r,ie art.92 ust l pkt.1 r-rstau,1, zdnia 29 sĘvcznia.2004 r. Prarvo zamórvień publicznych (Dz.IJ, z
2015r.poz.2164zenn), zr.vanejdalejPzplrr,illietrilt,.SzpitalaPowiatorvegoweWrześni"Sp.zc1.o.infbnnuję,
ze rv postępor.vanirt o udzielenie zamórvienia tla zakup i tlostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku
wybrane zostały ofeft1,:

Pakiet nr 1
Na podstawie aft. 93 ust. 1 pkt,] rv zrviązku zal,t.93 ust. 2 ustawy Prar,vo zamór,vień publicznvch postęporvanie
zostaje uniervażnione. W postęporvaniu tlie złozono żadnej ofeny
Pakiet nr 2
Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Wetel_vnary,jllego ..Centrorvet - Cezal" Sp. z o.o.
ul. Dąbrorł,skiego l 33l135, 60-543 Poznań
cena rvybratlej ofbrtv 2 B78,B5 zł brutto , tennin dostarvy 1 dzień
Pakiet nr 3
Dróger Polska Sp, z o.o.
ul. Sułkolvskiego 18A, 85-655 Bvdgoszcz
cena wybranej of'erty, 539.82 zł brutto . termin dostalry dni
Pakiet nr 4
.,MEDICA" .I.Chodacka, A. Misztal Sp. j.
ul, Przemysłolva 4'Ą, 59-300 Ltrbin
cena lvybrallej ofeĄ 38 25B,94 zł brutto, termin dostar,vy l dzień
Pakiet nr 5
Na podstawie ar1. 93 ust. l pkt,l lv zr.ł,iązku z aft,93 ust, 2 ustar,vy Prar,vo zanrówień publicznych postępor.vanie
zostaje uniewazniolle. W postęporvaniu nie złożonozadnej ofeft1,
Pakiet nr 6
Na podstarvie art. 93 ust, 1 pkt.4 rv zrviązku z art.93 ust. 2 ustarv;,, Pralł,o zamórł,ień publiczn.vch postępor,vanie
zostaje unielvażnione. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę. którą Zamawia.jącv zamierza
przeznaczy c na sfltlan sorł,an ie zamówienia
Pakiet nr 7
Na podstawie aft, 93 ust. l pkt.1 w zrł,iązku zal,t.93 ust. 2 ttstarv_v Prarvo zamólvieti publicznych postęporvanie
zostaje unieważlione. W postępowaniu llie złozorlo zadnej oferty
Pakiet nr 8
Albis Mazrrr Sp. z o.o.
ul. Starviszyńska 10 lok. 2. 62-800 Kalisz
cena rłybranej oferty 3 342,60 zł brutto . tennin dostawy l dzień
Pakiet nr 9
Inter Consult MD Sp. z o,o. Sp. K,
ul. Księdza Brzóski 94l18,9I-34'7 Łódź
cena wybrane.j ofefty 26 689,33 zł brutto, ternrin dostar,vy 2 dni
Pakiet nr 10
Na podstarvie ar1. 93 ust. 1 pkt,4 lv zT,viązku z art.93 ust. 2 ustarł1, Pra,wo zanrówieri prrblicznych postępor.vanie
zostaje uniewazniotre. Cena najkorzystniejszej ofeĄ przelvyższa klvotę, którą Zarnar,via.jący zalnierza
pr zenlaczy c n a sf] nan solvan i e zanrór.vi en a
i
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raKlet nr

lI

Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego ..Centrowet - Cezal'' Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego l 33 l135, 60-543 Poznań
cena rłl,brallej ol-er§ l 094,14 zł brutto, tennin dostaw_v 1 clzień

Pakiet nr 12
Varimed Sp. z o.o.
ul. Tadęusza Kościuszki1 1 5/4u, 50-412 Wrocłau,

cena rłrybrane.j of-eny 101 699,52 zł brutto. termin dostaw,y" 2 dni.
Uzasadnienie wyboru ofert:
Ofefiy zostały wybrane jako najkorzystniejsze na podstawie kryteriów (oceny ofer1) określonych w SIWZ . Nie podlega
odrzuceniu na podstawie przesłanek u,yrrlienionych rv art. 89 ust.
publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. l986 ze nll),

streszczenie

Numer

I

równania złożonychofert dla

Nazwa (firmy i adres wykonawcy

oferty

1 Llsta\\,v

tu nr

Liczba pkt. w
kryterium cena

Numer

Nazwa (firmy i adres wykonawcy

ofert1,

Numer

Nazwa (firm1 i adres lvykonawc_v

oferty,

Liczba pkt. w
kryterium cena

Liczba pkt. w
kryterium cena

ZARYS lrrternational Group Sp. z o.o. Sp. K

2

ul. Pod borem l8.41-808 Zabrze
4
Bialmed Sp. z o.o.
ul. Kazinlierzowska,ł6"48i35. 02-546 Warszawa
8
,.MEDICA" J.Chodacka. A. Misztal Sp, j
ul. Przem_vsłorł,a 4A, -s9-300 Lubin
nr
fert dla pakietuunr
Streszczenie oceny i porórvnania zlożonych ol'ert

Numer

Nazwa (firmy i adres wykonawcy

oferty

Albis Mazur Sp. z

5

48,33
54 g0

60

Liczba pkt. w
kryterium cena

o.o,

oferty

Nazwa (firmy i adres wykonawcy
]nter Consult MD Sp, z o.o. Sp. K,
ul, Ksiedza Brzóski 94l18.91-341 Lódż

6

Streszczenie oceny i porównania złożonychofert dla

60

Numer
oferty

Nazwa (firmy i adres wykonawcy
Centrunl Zaopatrzenia M edy,cznego

9

Liczba pkt. w
kryterium cena
60

kietu nnr

Liczba pkt. w
kryterium cena

oferty

Nazwa (firmy i adres wykonawcy

Liczba pkt. w
kryterium

Razem

termin dostawy
40

Liczba pkt. w
kryterium

100

Razem

termin dostawy
40
40
40

Liczba pkt. w
kryterium

88,32
94.90
100

Razem

termin dostawy
40

Liczba pkt, w
kryterium

100

Razem

termin dostawy
40

Liczba pkt. w
kryterium

l00

Razem

termin dostawy
40

l00

60

nr l2
fert dla pakietuUnr
Streszczenie oceny i porórvnania złożonycholert
Numer

100

11

i

Weterynar,vjnego ,.Centrowet - Cezal" Sp. z o,o.
ul. Dąbrorvskieeo l33/135, 60-5,13 Poznań

Razem

termin dostawy

8

ul. Stawisz\,ńska 10 lok. 2. 62-800 Kalisz
Streszczenie oceny i porównania zlożonych ol'ert dla pakietu nr

Numer

Liczba pkt. w
kryterium

60

Drżigel Polska Sp. z o.o.
60
ul. Sułkou,skiego l 8A. 85-655 Bydgoszcz
nr 4
Streszczetlie occnr i porórrnania zlożonrch o fert dla pakietuunr

1

r, - Prarvo zalnórvień

40

Centrunr Zaopalrzenia Med,vczn e go i
WeterynaryjIlego ,.Centrorvet - Cęzal" Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 133i 135,60-543 Poznań
streszczenie oceny i porównania zlożonych ot'ert dla pakiet ,u nr

9

zdnia29 stycznia 2004

Liczba pkt. w
kryterium cena

Liczba pkt. w
kryterium

Razem

termin dostawy
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Z o,o.

60

Kościuszki l l5 Jtr, 50--l42 Wroclari

100

Na podstawie ał1. 94 ust. 1 pkt, 2 i art.94 irst 2 pkt. la ustarvy, z dnia29 sty,cznia 2004 r, - Pralvo zamór,vieri publicznych
( Dz. U. z 2011 r. poz. 1579 ze zm), infonnuje, ze podpisanie Llmowy z rł,vłonionymWvkonarvcą niożli,uve bedzie po
dopelnieniu rvszelkich formalności.
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