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Samodzielny Publir:zny Szpiiterl Kliniczny
PUM w Szczecinie
Dzial Zam6wie6 Pr,rblicznych
Al. Powstafic6w Wielkopolskiich 72,
7O-LLL Szczecin
tef. (0-91) 466 LO E6 do 88 fax. 466 11 13
Szczecin, dn. 10.03.2016 r.
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sprawie: dostawy material6w laboratoryjnych jednokrotnego

i

wielok:rotnego

uzlttku, sprzqtu medycznego

jednokrotnego uzytku oraz kaniul kardiochirurgicznych dla SpSK-2"

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFIERTY NAJ KORZYSTNIEJSZEJ

W ZAI(RESIE ZADAf 1.5

z clnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zam6wien F,ublicznych ZarnawiajEcy zawiadamia,
prowadzonym postQpowaniu na dostawq material6w laboratoryjnych jednokrotneqo wielokrotnego u2ytku,

Na pcrdstawie aft. 92 ustawy
2e

w

i

sprzqtu medycznego jednokrotnego uzytku oraz kaniul kardiochirurgicznych dla SPSK-2: dokonano rozstrzygniqcia
ww, postqpowania"

ZADANIE NR T
al_NaZwv (nrmvt.

sieOzl

W_Kptzy zlozvli ofertv:

Ofefta nr 2: Profilab s.c. Wlodzimierz Stachura, Jerz)/ Holli, Anna Wi4cek-Zychli6sl<a, Ul. Ernaliowa 28 O2-2gS
ofeda nr 5: Haaftim Anna Monika Janachowska, Al. piast6w 427r-66s szczecin

Warszawa

ria o udzielenie zam6wienia_

z postgpowania nie wykluczono

iadnego wykonarrvcy

@vodrzuconei
z postr?powania odrzucono

ofefta nr 6:

jedn4 ofertq

Haaftim Anna Monika Janachowska Al. F,iast6w 427L-665 szczecin

UTas-4jnienie orawne: na podstawie art. 89 ust. 1 pkt" 2 ustawy PZP,

gdy|jej tre5i nie

odpornriada tre6ciSIWZ.

w formularzu cen jednostkowych (zal. nr 4 do oferty), to jest gr czQ6ci oferty niepodleqajaceJ
jest
uzupelnieniu, brak
informacji dotvcz4cej ilo6ci Wyrob6w w opakowaniach poSrr:dnich i zbiorczych. Zamawiajqcy nie miat

Llzas-adnienie faktyczne:

tej informacji z pozostalej czq6ci ofefi (SIWZ nie zawieral wymogu za{qczenia do of,ety
material6w informacyjnych producenta - takir:h jak ulotki, katalogi, a wykonawca nie zialqczyl ich niezaleznie od braku
rdlwnierz mozliwo6ci pozyskania

takiego wymogu).
d) spq6r6d waznych ofert za najkorzystnieisz4j:ostata uznana ofefta nr 2 zlozona przez vwK4alryeg

Ofefta nr 2: Profilab s.c, Wlodzimierz Stachura, Jerzy Holli, Anna Wiqcek-Zychlirislla, Ul, Enraliowa 2802-2gS
Cena ofertv: 191.805,50 zl

Warszawa

Uzasadnienie wyboru: ofefta nr 2 jest jedynq wa2ni1 zlozonq ofertq.
el-strcszczenie ocenv ipor6wnania zlozonych-raq4rych ofert wraz
pulklaeja

z punktaSjil__jry_ka2dlym kMerium
Liczba pkt w k,ryterium
termin dostawy zam6wied

Profilab s.c. Wlodzimierz Stachura, .lerzy
Holli, Anna Wiqcek-Zychli6ska, Warszawa

oraz

lEcznzl

Inforrnacjq otrzymajq Wykonawcy, l<torzy zto|'yli oferty. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie
r6wnie2
zamieszczona na stronie internetowej SPSK-2 oraz na tablicy ogloszeri. Umowa z wybranym
wyKonawcE zostanie
zawarta po dniu 15.03.2016 r"

ZADANIE NR 2

sieOzl
dllazwy
Ofefta nr 1: Sarstedt Sp. z o.o.
(nrmvt,

rw, kt6r.zv zlozyli ofertv:

Ul, Warszawska 25 05-082 Stare Babice Blizne t_aszcz'yriskiego

zost

bLwykonawcy. K6rzv

qpowania o udzielenie zam6wienia

z postQpowania nie wykluczono

iadnego wykonawcy
el

z postqpowania nie odrzucono

iadnej ofer$

oferta nr 1: Sarstedt Sp. z o.o. Ul. Warszawska 25
Oferta
CgIa oferty: 76"683.27 zl
Uzasadnienie wyboru: ofefta nr

L

Blizne t-aszczyriskiego 05-082 Stare Babir:e

jest jedynq wa2nEzlo2on4 ofertq.

punKae]a
Liczba pkt
Nr

w kryterium cena

Wykonawca

ofertv

Liczba pkt w kryterium
termin dostawy zam6wied

czastkowvch

95o/o

Soln

tqczna
punktacja

Sarstedt Sp. z o.o.,
1

Blizn e Laszczv

ri s ki e g

95

o

Informz cjq otrzyma Wykonawca, I<tory zlo2yt oferlq. Informacja
zamieszczona

na stronie internetowej

100

5

o wyborze ofety najkorzyr;tniejszej
naikorzvstnie.iszei

SPSK-2I oraz na tablicy ogloszefi. Umowa

zos :ante

z wybranym wykonawcq

zostanie

zawafta po dniu 15,03,2016 r.

Z/\DANIE NR 3
a) t\aZvw (nrmv), siedziby

I

e6&_.,KOr;rv zlo2yli

oferty:

Ofefta nr 2: Profilab s.c. Wlodzimierz Stachura, Jerzy Holli, Anna Wiqcek-Zychlii sk:a, Ul. Enraliowa 28 02-2gS Warszawa
ofefta nr 5: Meranco Aparatura Kontrolno-Porniarowa i Laboratoryjna sp. z o.o., Lll, My6liborska Bg 60-432 poznafi

b[y(onawcy, K6rzy

zostali wvkluczeni z oostqpowania o udzielenie zam6wienia.

z postq:powania nie wykluczono

iadnego wykonavvcy

c) wykonawcy, kt6rych ofetv zostalv odrzucone:
z postqrpowania nie odrzucono

iadnej oferty

uterta nr 5: Meranco Aparatura
Ofefta
Aparatura Kontrolno-Ponriarower i Laboratoryjna
Cena oferW: 6,566,40 zl

Sp. z o,o. Ul. My6liborska 89 60-432 pozna6

Uzasadnienie wyboru: ofefta nr 5 uzyskala najwiqcej punkt6w spo6r6d zlo2onych waznych ofeft.

Ostreszczenie ocenv i

p

zlozonvch waznygh ofert wraz z punKacj4 w ka2dvm kryterium oraz l4czna

purKasia
Liczba pkt
Nr

w kfierium cena

Wykonawca

ofertv

Liczba pkt w kryterium
terrnin dostawy zam6wieri

czastkow,rch

95o/o

5olo

tqczna
punktacja

Profilab s.c. Wlodzimierz Stachura, Jerzy
z

Holli, Anna Wi4cek-Zychli6ska, Warszawa

73

5

78

95

5

100

Meranco Aparatura Kontrolno-Pomiarowa

i Laboratoryjna Sp. z o.o., Poznai

Informacjg otrzymaj4 Wykonawcy, Ifiorzy zlo2yli oferty" Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie r6wnie2
zamieszczona

na stronie internetowej SPSK-2 oraz na tablicy ogloszefi. Umowa z wybranym wlkonawcE zostanie

zawarta po dniu 15.03.2016 r"

ZADANIE NR 4

d

Nqr-vvy

oferta

(firmv),

siedzib

zv zlo2yli oferty:
nr 6: Haartim Anna Monika Janachows;ka, Al" piast6w 427t-665 szczecin

bLWyt<onawcy, ktOrzy

zost

z postqpowania nie wykluczono

gpowarria o udzielenie zam6wienia

iadnego wykonawcy
el

z postQpowania nie odrzucono 2adnej

ofefty

g!)-spgr5r6d waznvch

ofert za najkorzvstniejsz4zostala uznana oferta nr 6 zlozona przez wykonaweqi
Ofefta nr 6: Haaftim Anna Monika Janachcrwska, Al, piast6w 427t-665 Szczecin
Cena ofertv: 5.236,92 zl

Uzasadnienie wyboru: oferta nr 6 jest jedynq waznq zlozonq ofert4,
ql5[fflszczenie oceny i por6wnania zlozonvch waznyeh ofert wraz z punktaciE w kazdym kM:erium oraz rAczna

punKitga
Liczba pkt
Nr

w kfierium cena

Wykonawca

ofettv

Liczba pkt w kryterium
ternrin dostawy zam6wieh

95o/o

Lqczna

punktacja

Haaftim Anna Monika Janachowska,
6

95

Szczecin

Infcrrmacjq otrzyma Wykonawca, ldory zloz.yl ofertq. Informacja

5

o wyborze ofefty najkorzystniejszej zostanie r6wniez

zanieszczona na stronie internetowej SPSK-2 oraz na tablicy ogloszeri, Umowa

z wytlranym wykonawcq

zawarta oo dniu 15,03.2016 r.

ZADANIE NR 5
d_llaZwy (nrmvt.

siedziU

zv zlo2vli oferty:

Ofefta nr 4: Mar-Four Marian Siekierski, Ul" Kiliriskiecto 185 90-348 t_6di
wania o udzielenie zam6wienia
z postqpowania nie wykluczono

iadnego wykonaurcy

c)yJkonawcv, K6rych ofetv zostalv odrzucongi
z postripowania nie odrzucono 2adnej

oferty

glJ5pq5r6d waznych ofeft za naikorzvstniejsz4 zostala uznana

100

ofefta nr 4 zlozona przez wykqlgll,sg:

Ofefta nr 4: Mar-Four Marian Siekierski, Ul. Kilihskieglo 185 90-348 t6di
Cena oferW: 14.159,30 zl

zostanie

Uzasadnienie wyboru: ofefta nr 4 jest jedynq wazn4 zlozonq ofertq.

Nr

Wykonawca

ofedv
4

Liczba pkt
w kfierium cena
95o/o

Mar-Four Marian Siekierski,

Informacjq otrzyma wykonawca,
zamleszczona

t6di

K6t

zroiyt

95

ofert(@rtv

l-iczba pkt w kryteriUm
termin dostawy zam6wieri

czastkowvch

5olo

q

tqczna
punktac,f a

100

na:naffi

na stronie internetowej sPsK-2 ora:z na tablicy ogloszefi. Umowa z wybranym
vilykonawcq zostanie

zawarta po dniu 15.03.2016 r.

