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Znak sprawV

ZP [ 22O I a3

| L6

w sprawie: dostawy material6w do sterylizacji clla SpSK-2,

ZAWIADOMIENIE

o Rozs'lfR;zycNrEcru posTEpowANrA
lv zakresie zada6
Na pcrdstawie art, 92 ustawy
2e

z

dnia 29 stycznia 2004

r.

21

3, s

Prawo zam6wie6 pr.rblicznych Zamawiajqcy zawiadamia,

w prowadzonym postqpowaniu na dostalvq rnaterial6w do sterylizacji dla

SpSK-,2 dokonanrp rozstrz:ygniqcia ww"

postqpowania.

ZADANIE NR 2

al\a;rwv (firmy), siedzibv i adresv wvkQnavrt:61v. kt6rzv zlo2yli ofertv:
ofefta nr 1: 3M Poland sp. z o.o, Al, Katowicka 117 05-g30 Nadarzvn
z postqpowa

ni

a n ie wykl uczono iiad nego,uvy,konawcy

c) WylSSnAfVEy. ktfrvch ofetv zost;{y lretzug)ne:
z post,Qpowania nie odrzucono zadnej oferrty,

oferta nr 1: 3M

Poland sp, z o.o. Al. Katowir:kar 117 05-g30 Nadarzvn

cena rofertv: 282.863,10 zl
Uzasardnienie wyboru: ofefta nr

1 jes;t jedynqr

wa2nq zlo2onEofert4,

purklqqiu
Liczba pkt

Wykonawca

w kryterium cena

Liczba pkt w kfierium
termin dostawy zam6wieh

95o/o

czastkowych 5%

95

5

3M Poland Sp. z o.o., Nadarzyn

Infcrrrnacjq otayma Wykonawca, ktorzy zloiiyl ofertq. Informacja

o

w'

tqczna
punktacja
100

orze. oferry nalt<orzystniejs,zej zostanie

r6wniez zamieszczona na stronie internetowej sPsK-2 oraz na tabliry or3loszefi. umowa
z wybranym wykonawc4
zostanie zawafta po dniu 07.07,2016 r.

ZADANIE NR 3

ofefta nr 3: Informer Med. sp" z o"o. ul. wirrogrady 1Ig 61-626 poznai
z postErpowania nie wykluczono 2adnego vuylkonawcy

ql[ykonawcv, kt6rych oferty zostalv ocl rzuco neg
z postErpowania nie odrzucono 2adnej oferty
3"4

ofefta nr 3: Informer Med. sp. z o.o, Ul. winogrady 11g 61-626 poznafi

ghona_W zez_wy(r

n a

wcq

:

cena oferW: 25.106,40 zl
Uzasadnienie wyboru: oferta nr

3 j€:st jeclyn4 wa2n4 zlo2onqofeftA.

punktacjal
Liczba pkt

w kryterium cena
95o/o

Informer Med. Sp. z o,o.t poznaf

95

Inforrnacjq otrzyma wykonawca, kt6rzy ztct2yl ofertq. Informacja

o wyborze oferry

na

zostanie

r6wniez zamieszczona na stronie internetowej SPSK-2 oraz na tabliry ogloszefi, Umowa z wybranym
wykonawcq
zostanie zawafta po dniu 07.07.2016 r.

ZADANIE NR 5 - uniewa2nione
Uzasadnienie faktvczne: na zadanie nr 5 nie zlo2ono 2adnej

ofefi

niepodlegaj4cej odrzucbniu. W zwiqzku

z powy2szym uniewaznienie postqpowania w zarkresie tego zadania jest w pelni uzasadnione i konieczne.
Uzasadnienieprawne: napodstawieart"g3ust lpktLustawyzdnia2gstycznia2004r.prawozamriwiefi
publicznych (Dz. U. 22015

r.t poz.2t64).
Z oowa2anie

SY'bEEKT@

