Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2
PUM w Szczecinie
Dział Zamówień Publicznych
Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
Tel. 91 466 10 86 do 88 fax. 91 466 11 13.

Szczecin, dn. 02.03.2017 r.
Znak sprawy: ZP/220/11/17
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na mebli medycznych, regałów, krzeseł
oraz innego wyposażenia
ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (dalej „PZP”)
Zamawiający zawiadamia, że dokonano rozstrzygnięcia w/w postępowania.
Zadanie 1
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:
Oferta nr 2 – Międzynarodowe Centrum Budownictwa Sp. z o.o. ul. Grójecka 128 paw. 51 02-383
Warszawa
Oferta nr 3 - TRIBO Sp. z o.o. Aleja Pokoju 5 86-060 Nowa Wieś Wielka
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia
z postępowania wykluczono 0 wykonawców
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:
w postępowaniu odrzucono 1 ofertę:
Oferta nr 2 – Międzynarodowe Centrum Budownictwa Sp. z o.o. ul. Grójecka 128 paw. 51 02-383
Warszawa
Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca nie złożył wraz z ofertą dokumentów potwierdzających, że
oferowane meble posiadają wszystkie parametry i właściwości określone w załączniku nr 3 i 4 do
Formularza oferty wymaganych przez Zamawiającego w rozdziale IX pkt 1.2 siwz. Wykonawca nie
uzupełnił również żądanych dokumentów na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3 PZP
Uzasadnienie prawne: oferta na zadaniu 1 została odrzucona ponieważ jej treść nie odpowiada treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia
d) spośród ofert nie podlegających odrzuceniu za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona przez
wykonawcę:
Oferta nr 3 - TRIBO Sp. z o.o. Aleja Pokoju 5 86-060 Nowa Wieś Wielka
Cena oferty brutto: 174228,78 PLN.
Uzasadnienie wyboru – Oferta najkorzystniejsza pod względem kryteriów przyjętych do oceny.
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją w każdym kryterium oraz łączna
punktacja
Warunki
Liczba pkt w
Termin
kryterium
dostawy
płatności
Wykonawca
cena –60%
zamówień
– 10%
SUMA
cząstkowych
– 30%
Oferta nr 3 - TRIBO Sp. z o.o. Aleja Pokoju
60
30
10
100
5 86-060 Nowa Wieś Wielka
Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta po dniu 07.03.2017r.
Zadanie 2
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:
Oferta nr 1 – SPIRAL Sp. z o. o. Ul. Wrzesińska 181, Jasin 62-020 Swarzędz
Oferta nr 6 – NIKODEMUS Sebastian Czuryński ul. Grudzińskiego 18A/18 62-020 Swarzędz
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia
z postępowania wykluczono 0 wykonawców

c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:
w postępowaniu odrzucono 1 ofert:
Oferta nr 6 – NIKODEMUS Sebastian Czuryński ul. Grudzińskiego 18A/18 62-020 Swarzędz
Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca załączył do oferty elektroniczną wersję dokumentów wymaganych
przez Zamawiającego w rozdziale IX pkt 1.2 siwz dokumentów potwierdzających, że oferowane meble
posiadają wszystkie parametry i właściwości określone w załączniku nr 3 i 4 do Formularza oferty.
Zamawiający prowadząc zgodnie z art. 9 ust 1. postępowanie w formie pisemnej wezwał na podstawie art.
26 ust 3 PZP do uzupełnienia oferty o pisemną wersję katalogów. Wykonawca w wyznaczonym terminie
dokumentów nie uzupełnił.
Uzasadnienie prawne: oferta na zadaniu 1 została odrzucona ponieważ jej treść nie odpowiada treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia
d) spośród ofert nie podlegających odrzuceniu za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona przez
wykonawcę:
Oferta nr 1 – SPIRAL Sp. z o. o. Ul. Wrzesińska 181, Jasin 62-020 Swarzędz
Cena oferty brutto: 27662,70 PLN.
Uzasadnienie wyboru – Oferta najkorzystniejsza pod względem kryteriów przyjętych do oceny.
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją w każdym kryterium oraz łączna
punktacja
Liczba pkt w
Termin
Warunki
kryterium
dostawy
płatności
Wykonawca
cena –60%
zamówień
– 10%
SUMA
cząstkowych
– 30%
Oferta nr 1 – SPIRAL Sp. z o. o. ul. Wrzesińska
60
30
10
100
181, Jasin 62-020 Swarzędz

Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta po dniu 07.03.2017r.
Zadanie 3
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:
Oferta nr 5 – Lubuskie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ROMAR” Roman Marciniak ul. Mała 5 66400 Gorzów Wielkopolski
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia
z postępowania wykluczono 0 wykonawców
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:
w postępowaniu odrzucono 0 ofert:
d) spośród ofert nie podlegających odrzuceniu za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona przez
wykonawcę:
Oferta nr 5 – Lubuskie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ROMAR” Roman Marciniak ul. Mała 5 66400 Gorzów Wielkopolski
Cena oferty brutto: 1734,92 PLN.
Uzasadnienie wyboru – Oferta najkorzystniejsza pod względem kryteriów przyjętych do oceny.
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją w każdym kryterium oraz łączna
punktacja
Warunki
Liczba pkt w
Termin
kryterium
dostawy
płatności
Wykonawca
cena –60%
zamówień
– 10%
SUMA
cząstkowych
– 30%
Oferta nr 1 – SPIRAL Sp. z o. o. ul. Wrzesińska
60
30
10
100
181, Jasin 62-020 Swarzędz

Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta po dniu 07.03.2017r.
Zadanie 4
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:
Oferta nr 4 – Zakład Techniki Medycznej „Tech-Med.” Sp. z o.o. ul. Piękna 13 Bydgoszcz
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia
z postępowania wykluczono 0 wykonawców
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:
w postępowaniu odrzucono 0 ofert:
d) spośród ofert nie podlegających odrzuceniu za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona przez
wykonawcę:
Oferta nr 4 – Zakład Techniki Medycznej „Tech-Med.” Sp. z o.o. ul. Piękna 13 Bydgoszcz
Cena oferty brutto: 5184,00 PLN.
Uzasadnienie wyboru – Oferta najkorzystniejsza pod względem kryteriów przyjętych do oceny.
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją w każdym kryterium oraz łączna
punktacja
Liczba pkt w
Termin
Warunki
kryterium
dostawy
płatności
Wykonawca
cena –60%
zamówień
– 10%
SUMA
cząstkowych
– 30%
Oferta nr 4 – Zakład Techniki Medycznej „Tech60
30
10
100
Med.” Sp. z o.o. ul. Piękna 13 Bydgoszcz

Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta po dniu 07.03.2017r.
Informację otrzymują Wykonawcy, którzy złożyli oferty. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
zostanie również zamieszczona na stronie internetowej SPSK-2 oraz na tablicy ogłoszeń.
Z poważaniem

………..………………...
/Dyrektor SPSK-2/

