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Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
PUM w Szczecinie
Dzial Zam6wief publicznych
Al. Powstafc6w Wielkopolskich 72,

7O-ILL Szczelcin
tel. (0-91) 466 t0 86 do 88 fax.466 11 13
Szczecin, dn. 17.06.2015 r.

, , Zp
k sprawy:
Lr I zzvl
2201 -tzl
421 LJ
L5

w sprawie: dostawy pieluch
pieluch dla doroslych i dla dzieci _ w tym noworodk6w
i wcze6niak6w oraz podklad6w
jednoraZowego
chlonnych
uzytku dta SpSK_2

Na podstawie

art' 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zam6wirefi publicznych

2e w prowadzonym postqpowariiu na dostawq dla doroslych

ZamawiajEcry zawiadamia,

-

i dla dzier:i w tym noworodk6w
podktad6w
oraz
chlonnych jedrforazowego ui:ytku dokonano rozstrzygniQcia
ww. postqpowania.

i wcze5niak6w

ZADANIE NR 1

ofefta nr 1: Bialmed sp. z o.o, ur. M. Konopnickiej 11a t2-230 Biara piska
ofefta nr 2: Torunskie Zaklady l"iaterial6w opatrunkowych s.A, ul. Z6lkiews;kiego

20-26 87-100 Toruri

z postQpowania nie wykluczond 2adnego wykonawcy

Ofefta nr 2: Toruriskie Zaklady Maferiatt

feriatow opatrunkowych s.A. ur, Z6lkiewskiego 20-26 87-100 Toru6

Cena oferUz 244.490,4O zJ

Uzasadnienie wyboru: oferta rir 2 uzyskata nzrjwiqcej punkt6w
spo6r6d zlo2onychwaznych ofert.
punktacia
Nr

ofertv
1

z

Liczba pkt

w kryterium cena

Wykonawcf

95o/o

Bialmed Sp. z o.o., Biala p ;ka
Toru 6skie Zaldady Materia )W

Opatrunkowych S.A., Toru

Liczba pkt w kryterium
termin dostawy zam6wieri

czastkowvch

5olo

tEczna
punktacja

89,00

3,00

92,00

95,00

5,00

100,00

Informacjq otrzymajq
vL'LvtttaJq Yvvt\urrdwL)|l KLorzY
Ktorzy ztozyll
ztozyti ofeftQ.
oreftQ' Informacja
lnformacja oo wyborze oferty najkorzystniejs;zej zostanie
r6wniez zamieszczona na strrcnie
internetowej sPsK-2 oraz na tablicy ogloszefi. Umowa z wybranym wykonawc4
zostanie zawarta po dniu t7,06.2415 r.

aUar

kt6rzy zlozyli ofeftv:

oferta nr 2: Torufskie Zaklady Mdterial6w
z postqpowania nie wykluczono

opatrunkowych s,A, ul. Z6lkiewskiego20-26 87-100 Toruri

[adnego wykonawcy

d) spo6r6d waznych ofert za naikorzvstniejsz4zostala
uznana oferta
ofefta nr 2: Torufiskie zaktady
Cena oferW: 17.259,40

zl

nr@

{aterialdw opatrunkowych s.A. ul. Z6lkiew:;k iego 20-2687-100 Torufi

Uzasadnienie wyboru: ofefta nr

2 jest

jedyrrq zlo2onqwazna ofertq.

e

punktacia
Liczba pkt

Nr

oferfv
2

Toruriskie Zaklady Materi aldw
Opatrunkowych S.A", Tor uri

tnrormacjq otrzyma

'yr\ur

w kryterium cena

Liczba pkt w kfierium
termin dostawy zam6wieri

95o/o

czastkoWYch 5olo

95,00

5,00

ldwcf,/ l,+A^
trrory ztozyl ofertq. Informacja

;H::i:::"::T"::.:,::'i]:ternetowej
zostanie zawarta po dniu 17.06,A015
r.

o

t4czna
punktacja
100,00

wyO

spsK_2 raz natabricy osroszen. Umowa z wybranym
wykonawcq

o.t""o8Vfim+E:l*q
Samodzielnegc Pubiicznego

