Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2
PUM w Szczecinie
Dział Zamówień Publicznych
Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin

Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13
Szczecin, 19.02.2015 r.
Znak sprawy: ZP/220/12/15

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
NA ZADANIA NR 1 - 5
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia,
że dokonano rozstrzygnięcia ww. postępowania.

ZADANIE NR 1
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:
Oferta nr 6: Imogena
Jan Niechwiadowicz
Ul. Os. Przemysława 12a/2
61-064 Poznań
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia
z postępowania wykluczono 0 wykonawców
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:
z postępowania odrzucono 0 ofert:
d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana oferta złożona przez wykonawcę:
Oferta nr 6: Imogena
Jan Niechwiadowicz
Ul. Os. Przemysława 12a/2
61-064 Poznań
Cena oferty brutto: 97.308,00 zł.
Uzasadnienie wyboru:
Oferta nr 6 jest jedyną ważną ofertą złożoną w postępowaniu na tym zadaniu.
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją w każdym kryterium oraz
łączna punktacja:
Liczba pkt. w
Liczba pkt. w
Nr
Łączna
Wykonawca
kryterium cena kryterium termin
oferty
punktacja
95%
dostawy - 5%
6.

Imogena
Jan Niechwiadowicz

95

5

100

ZADANIE NR 2
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:
Oferta nr 1: Bio-Lab Sp. z o. o.
Ul. Tczewska 27 c
83-031 Łęgowo

1

b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia
z postępowania wykluczono 0 wykonawców
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:
z postępowania odrzucono 0 ofert:
d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana oferta złożona przez wykonawcę:
Oferta nr 1: Bio-Lab Sp. z o. o.
Ul. Tczewska 27 c
83-031 Łęgowo
Cena oferty brutto: 8.640,00 zł.
Uzasadnienie wyboru:
Oferta nr 1 jest jedyną ważną ofertą złożoną w postępowaniu na tym zadaniu.
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją w każdym kryterium oraz
łączna punktacja:
Liczba pkt. w
Liczba pkt. w
Nr
Łączna
Wykonawca
kryterium cena kryterium termin
oferty
punktacja
95%
dostawy - 5%
1.

Bio-Lab Sp. z o. o.

95

5

100

ZADANIE NR 3
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:
Oferta nr 3: NOBIPHARM Sp. z o. o.
Ul. L. Rydygiera 8
01-793 Warszawa
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia
z postępowania wykluczono 0 wykonawców
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:
z postępowania odrzucono 0 ofert:
d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana oferta złożona przez wykonawcę:
Oferta nr 3: NOBIPHARM Sp. z o. o.
Ul. L. Rydygiera 8
01-793 Warszawa
Cena oferty brutto: 613,44 zł.
Uzasadnienie wyboru:
Oferta nr 3 jest jedyną ważną ofertą złożoną w postępowaniu na tym zadaniu.
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją w każdym kryterium oraz
łączna punktacja:
Liczba pkt. w
Liczba pkt. w
Nr
Łączna
Wykonawca
kryterium cena kryterium termin
oferty
punktacja
95%
dostawy - 5%
3.

NOBIPHARM Sp. z o. o.

95

5

100
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ZADANIE NR 4
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:
Oferta nr 4: SYMBIOS Sp. z o. o.
Ul. Modrzewiowa 37
83-010 Straszyn
Oferta nr 5: A&A Biotechnology S. C.
Al. Zwycięstwa 96/98
81-451 Gdynia
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia
z postępowania wykluczono 0 wykonawców
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:
z postępowania odrzucono 0 ofert:
d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana oferta złożona przez wykonawcę:
Oferta nr 5: A&A Biotechnology S. C.
Al. Zwycięstwa 96/98
81-451 Gdynia
Cena oferty brutto: 4.221,36 zł.
Uzasadnienie wyboru:
Oferta nr 5 uzyskała najkorzystniejszy bilans przyjętych kryteriów obliczony według zasad jednakowych dla
wszystkich ofert.
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją w każdym kryterium oraz
łączna punktacja:
Liczba pkt. w
Liczba pkt. w
Nr
Łączna
Wykonawca
kryterium cena kryterium termin
oferty
punktacja
95%
dostawy - 5%
4.

SYMBIOS Sp. z o. o.

49

5

54

5.

A&A Biotechnology S. C.

95

5

100

ZADANIE NR 5 - UNIEWAŻNIONE
Uzasadnienie prawne: Zamawiający unieważnia postępowanie na zadaniu nr 5 na podstawie art. 93 ust.
1 pkt. 1 ustawy PZP.
Uzasadnienie merytoryczne: W postępowaniu nie została złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu.
W związku z powyższym unieważnienie postępowania jest w pełni uzasadnione i konieczne.

Informację otrzymują Wykonawcy, którzy złożyli ofertę. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
zostanie również zamieszczona na stronie internetowej SPSK-2 oraz na tablicy ogłoszeń.
Umowy z wybranymi wykonawcami zostaną zawarte po dniu 19.02.2015 r.

Z poważaniem
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