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                                Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM 

Dział Zamówień Publicznych 
                                      Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin 

                                              Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax 466 11 13  

     
       Szczecin, dn. 25.09.2012 r. 

znak sprawy: ZP/220/45/12 

 

 

ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE  OFERTY  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  

 
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający zawiadamia, że w 

prowadzonym postępowaniu na dostawę stentgraftów aortalnych dla SPSK-2 PUM w Szczecinie dokonano 

rozstrzygnięcia w/w postępowania. 

 

 

ZADANIE NR 1 

  

a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 

 

Oferta nr 2 – Medtronic Poland Sp. z o. o. 

Ul. Ostrobramska 101 

04-041 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 2 – Medtronic Poland Sp. z o. o. 

Ul. Ostrobramska 101 

04-041 Warszawa 

 

Cena oferty brutto: 4.271.400,00 zł. 

Uzasadnienie wyboru – jedyna ważna oferta. 

 

e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz łączna 

punktacja 

 

Nr oferty Wykonawca Liczba pkt w kryterium cena – 100% 

2 Medtronic Poland Sp. z o. o. 100 

 

ZADANIE NR 2 

 

a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 

 

Oferta nr 2 – Medtronic Poland Sp. z o. o. 

Ul. Ostrobramska 101 

04-041 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 2 – Medtronic Poland Sp. z o. o. 

Ul. Ostrobramska 101 

04-041 Warszawa 

 

Cena oferty brutto: 1.080.000,00 zł. 
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Uzasadnienie wyboru - jedyna ważna oferta. 

 

e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz łączna 

punktacja 

 

Nr oferty Wykonawca Liczba pkt w kryterium cena – 100% 

2 Medtronic Poland Sp. z o. o. 100 

 

ZADANIE NR 3 - UNIEWAŻNIONE 

 

a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 

 

Oferta nr 1 – PMS MEDICAL Sp. z o. o. Sp. K. 

Al. Niepodległości 39 

61-714 Poznań 

Oferta nr 3 – „HAMMERMED Sp. z o. o.” Sp. K. – A. 

Ul. Kopcińskiego 73/75 

90-033 Łódź 

 

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 – „HAMMERMED Sp. z o. o.” Sp. K. – A. 

Ul. Kopcińskiego 73/75 

90-033 Łódź 

 

Cena oferty brutto: 1.166.400,00 zł. 

Uzasadnienie wyboru – oferta najtańsza, uzyskała największą liczbę punktów. 

 

e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz łączna 

punktacja 

 

Nr oferty Wykonawca Liczba pkt w kryterium cena – 100% 

1 PMS MEDICAL Sp. z o. o. Sp. K. 99 

3 „HAMMERMED Sp. z o. o.” Sp. K. – A. 100 

 

f) Postępowanie na zadaniu 3 zostało unieważnione 

uzasadnienie prawne: na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy PZP, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa 

kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia na zadaniu 3. 

uzasadnienie merytoryczne: Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia na zadaniu 3 kwotę 388.800,00 

zł. Najkorzystniejsza oferta została złożona na wartość 1.166.400,00 zł. 

 

 

Zamawiający informuje, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta po dniu 26.09.2012 r. 

Informację otrzymują wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty. Informacja o wyborze ofert została również  

zamieszczona na stronie internetowej SPSK Nr 2 PUM oraz na tablicy ogłoszeń.    

 

Z poważaniem 

 


