Szczecin, dnia 10 lipca 2019 r.
Znak sprawy: ZP/220/45/19
Dotyczy: postępowania na dostawę wyposażenia medycznego ruchomego, opasek do ucisku tętnicy promieniowej oraz
narzędzi chirurgicznych wielorazowego użytku dla SPSK-2 w Szczecinie.

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j. z dnia
2018.10.16, zwanej dalej „PZP”), zamawiający zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu dokonano rozstrzygnięcia
jak poniżej:

ZADANIE NR 1
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:
oferta nr 6: Zakład Techniki Medycznej Tech-Med Sp. z o.o., ul. Piękna 13 85-303 Bydgoszcz
b) Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia:
z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy
c) Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:
z postępowania nie odrzucono żadnej oferty
d) spośród ważnych ofert za najkorzystniejszą została uznana:
oferta nr 6: Zakład Techniki Medycznej Tech-Med Sp. z o.o., ul. Piękna 13 85-303 Bydgoszcz
cena oferty: 16.449,30 zł brutto
Uzasadnienie wyboru: oferta nr 6 jest jedyną ważną złożoną ofertą.
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją w każdym kryterium oraz łączna
punktacja:
nr oferty
6

wykonawca
Zakład Techniki Medycznej Tech-Med Sp. z o.o.

kryterium 1

kryterium 2

90%

10%

łącznie

90,00

10,00

100,00

Informację otrzyma wykonawca, który złożył ofertę. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie również
zamieszczona na stronie internetowej SPSK-2 oraz na tablicy ogłoszeń. Umowa z wybranym wykonawcą zostanie
zawarta po dniu 10.07.2019 r.

ZADANIE NR 3
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:
oferta nr 4: Polymed Polska Sp. z o.o., ul. Warszawska 320a 05-082 Stare Babice
b) Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia:
z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy
c) Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:
z postępowania nie odrzucono żadnej oferty
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d) spośród ważnych ofert za najkorzystniejszą została uznana:
oferta nr 4: Polymed Polska Sp. z o.o., ul. Warszawska 320a 05-082 Stare Babice
cena oferty: 130.906,80 zł brutto
Uzasadnienie wyboru: oferta nr 4 jest jedyną ważną złożoną ofertą.
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją w każdym kryterium oraz łączna
punktacja:
nr oferty
4

wykonawca
Polymed Polska Sp. z o.o.

kryterium 1

kryterium 2

90%

10%

łącznie

90,00

10,00

100,00

Informację otrzyma wykonawca, który złożył ofertę. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie również
zamieszczona na stronie internetowej SPSK-2 oraz na tablicy ogłoszeń. Umowa z wybranym wykonawcą zostanie
zawarta po dniu 10.07.2019 r.

ZADANIE NR 4 – UNIEWAŻNIONE
Podstawa prawna: na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 PZP.
Podstawa faktyczna: w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, wobec czego unieważnienie
postępowania w zakresie tego zadania jest w pełni uzasadnione i konieczne.

Z poważaniem
Dyrektor SPSK-2
podpis w oryginale
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