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Znak sprawy :

ZP I

220 I 051 14

Dotyczy: dostawa ta6m do wysilkowego nietrzymania moczu dla spsK-2:.
ZAWIADOMI ENIE O WY'BO RZE OFERTY NAJ KOIRZYS'TNI EJSZE]
Na podstawie art' 92 ustawy z dnia 29 s;tycznia 2004 r. Prawo Ziam6urieri publicznych Zamawiajqcy
zawiadamia, ze w prowadzonym postqpowaniu na dostawq opatrunlrr6w hemostatycznych dla SpSK-2
dokonano rozstrzygniqcia ww. postqpowania.

ZADANIE NR 1

ofefta nr 2: Abiss Poland sp, z o.o. Ul. t ukasiewicza

L 3r-429 Krak6,w

b) wykonawcy, kt6rzy zostali wykluczeni z postcpowania o

uozietenl

n6wieinia

z postqpowania wykluczono 0 wykonawc6'w
c) wykonawcv, kt6rvch oferV zostaly odrzuconel
z postqpowania odrzucono 0

ofert

ofefta nr 2: Abiss Poland sp. z o,o. Ul. t ul<asiewicza r 3r-429 Krak6rrv
Cena ofertv brutto: 137.320,06 zl.
Uzasadnienie wyboru:
Ofefta nr 2 jest jedynq waznE zlo2onqofertq.
e) streszczenie oceny i por6wnania zlozonvch 'waznych ofert wraz z punktacjq w kazdym kryterium oraz
lEczna punktacja

Abiss Poland Sp. z o.o., Krak6w
Informacjq otrzyma Wykonawca, kt6ry zlo2yl
rowntez
Umowa z

<>ferl:q.

Informacja o wyborze oferrty najkorzystniejszej zostanie

na stronie internetowej SPSK Nr 2

PUM oraz

na tablicy ogloszeri.

nym wykonawcq zostanie zawafta po dniu 17.03.2014 r.

:ZADANIE NR 2

Ofefta nr

Johnson & Johnson Poland Sp. z o,o. Ul. Il2ecka 24 O2^L3S Warszawa

b) wvkonawcv, kt6rzv zostali wyklucz:eni z postepowania o udzielenie zam6wienia
z postqpowania wykluczono 0 wykonawc6rv

c) wykonawcy, kt6rvch oferty zostaly odrzucone:
z postqpowania odrzucono 0

ofert

d) spo6r6d waznych ofert za naikorzvstnieisz4 zostala uznana oferta nr

i3 zlozrona przez wvkonawcQ:

ofefta nr 3: Johnson & Johnson poland
Cena oferty brutto: 90"180,00 zl.

rsp. z

o.o. Ul. Ilzecka 24 o?_-r3s warszawa

Uzasadnienie wyboru:
Ofeda nr 3 jest jedynq zlo2onqwaznE ofertq.
e) streszczenie oceny i por6wnania zlozonych waznvch ofeft wraz z punl<tacja w ka2dym
kryterium oraz
l4czna punktacja

Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o., Warszawa

Informacjq otrzyma Wykonawca, kt6ry zlozyl ofertq. Informacja o wyborze

r6wnie2 zamieszczona

of,efi

najkorzystniejszej zostanie

na stronie internetowej SPSK Nr 2 PUM oraz na tablicy ogloszeri.

Umowa z wybranym wykonawcq zos;tanie zaw'afta po dniu 17.03.2014 r.

ZADANIE NR 3

ofefta nr 4: Bard Poland sp. z o.o. Ul. cybernetyki 78 02-677 warsziawa
z postqpowania wykluczono 0

wykonawc6w

c) wykonawcy, kt6rvch ofertv zostalv odrzucorlei
z postqpowania odrzucono O ofert

ofefta nr 4: Bard Poland sp. z o,o.
Cena oferW brutto: 117.180,00 zt"

Ul. cybrernetyki 78 02-677 warszawa

Uzasadnienie wyboru:

Ofeta nr 3 jest jedynq zlo2onqwaznE ofert4,
e) streszczenie oceny i por6wnania zlozonych waznych ofert wraz z punktac'ia_w kazdym kryterium oraz
lEczna punktacia

um cena 100%o
Bard Poland Sp. z o.o.. Warszawa

Informacjq otrzyma wykonawca, kt6ry zlozyl ofertq, Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie

r6wnie2 zamieszczona

na stronie internetowej SPSK Nr 2 PUM oraz na tablicy ogloszefi.

Umowa z wybranym wykonawcq zostanie zawafta Do dniu 17.03.2014 r.

;ZADANIE NR 4

a) Nazwy (firmv), siedziby i adresy wvkonawciqt_KelzyzlAzy[

ofeda nr 1: Unitech surgical sp. z o.o.

b) wykonawcv. kt6rzy zostali wvkluczeni z postepowania o
z postqpowania wykluczono O

dq1[l

Ur. pachoriskieg o 2a 3r-223 Krak6w

udzielenl

r6wierLia

wykonawc6lv

c) wykonawcy, kt6rvch oferty zostalv odrzucone:
z postqpowania odrzucono 0

ofert

ofeda nr 1: unitech surgical sp. z o.o.
Cena ofertv brutto: 128.790.00 zl.

Ul. pachoriskiego 2a 3r-223 Krak6rru

Uzasadnienie wyboru:
Oferta nr

1

jest jedynq zlo2onqwaznq ofertq.

lqczna punktacja

Unitech Surgical Sp. z o,o., Krak6rru

Informacjq otrzyma wykonawca, kt6rr/

r6wniez zamieszczona

zrozy+@rze

of,ffi

na stronie internetowej SPSK Nr 2 puM oraz na tablicy oglor;2e6.

Umowa z wybranym wykonawcq zostanie zawafta po dniu t7.03.2014
r.

ZADANIE NR 5

ofefta nr 2: Abiss poland sp. z o.o. Ul. t ukasiewicza | 3r-429 Krak6,w
ofefta nr 5: Polhernia Beata Galos Ul. Jar3ielloriska2BclT 80-366 Gdarisk
z postQpowania wykluczono O wykonawc6rw

rq
z postqpowania odrzucono 0

ofert

ofefta nr 5: Polhernia Beata Galos
Cena oferW brutto: 31.676,40 zl"

Ul. Jagielloriska2BclT 80-366 Gdarisk

Uzasadnienie wyboru:
Ofefta nr 5 jest tariszq spo5r6d zlo2onych waznych ofert,
lEczna punktacja

Abiss Poland Sp. z o.o., Klrak6w
Polhernia Beata Galos, Gdarisk

Informaciq otrzymaiq wykonawcy, kt6rzy zl<lzyii orerty, Inrormacla o wyborze ofefi
najkorzystniejszej
zostanie r6wniez zamieszczona na stronie internetowej SpSK Nr 2 PUM oraz na
tablicy ogloszef .
Umowa z wybranym wykonawcqzostanie zawarta po dniu 17.03.2014 r.

Z powazaniem
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