Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
PUM w Szczecinie
Dzial Zam6wiefi Publicznych
Al. Powstafc6w Wielkopolskich 72,

7O-LIL Szczecin
tel. (O-91) 466 10 86 do 88 fax. ,466 11 13
Szcz:ecin,

Znak sprawy :

ZP I 2',20 I a6

dn. 13.07.2015

r.

I L5

Dotyczy: dostawa rurek intubacyjnych, tracheostomijnych, ustno-gardlowych, nosowo-garcllowych oraz dzier2awy
aparattrw do pomiaru czasu krzepniqcia krwi wrazz dostawq prob6wek dla SPSfi-2

ZAWIADO

M rE N I E

O Wy BORZE OFE RTY NAJ KO RZYSTN TEJSZEI

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zam6wieh Publicznych Zarnawiajqcy zawiadamia,

2e

w

nosowo-gardlowyclr
szyj

na dostalvq rurek intubacyjnych, tracheostomijnych, ustno-gardlowych,
oraz dzier2awy aparat6w do pomiaru czasu krzepniqcia krwi wraz z dostawq prob6wek

prowadzony'm postqpowaniu

nych dr:kona no rozstrzyg

n

iqcia ww. postqpov'ran ia.

ZADANIE NR 1
a) l{azu4t OrmD.r;iedzibv i adresv vwkonawc6w, kt6rzy zlozvli ofertv:

Oferta nr 1: Skamex Sp. z o.o. sp, k, ul. Czqstor:howska 38152 93-l2I L6d2
b) wykqrarcy,-k!0rzvzostalltryvkluezeflz postqFrowania o udzielenie zamdwienia
z postgpowania niei wykluczono 2adnego wykonawcy

d wvkonawev-lGalvch ofeftv zostalv

odrzucone:

z postqpowania nie odrzucono 2adnej

oferty

d)saoirS-e[_WAZnydr ofert za najkorzvstnieisza zostala uznana

ofetta nr

l

zlo2ona przez wv'konawce:

Oferta nr 1: Skamex Sp. z o,o, sp. k, ul, Czqsto,:howska 38152 93-I2I L5d2
Cena oferW: 286.54O,2O

zl

Uzasadnienie wyboru: oferta nr

1

jest jedynq waznE zlo2onqofefta.

ilSlfe_SZeZefl€_ggCnv i por6wnania zlo2onych waznych ofert wraz z punktacj4 w ka2dvm kryterium oraz lEczna

punktaqia
Liczba pkt w kryterium
termin dostawy zam6wief

Wykonawca
Skamex Sp, z o,o, sp. k, t6d2

Inforrnacjg otrzyma Wykonawca, ktory zlo2yl ofertq, Informacja

o

wybrorze oferty najk,crzystniejszej zostanie

r6wniez zamieszczona na stronie internetowej SPSK-2 orazna tabliry ogloszefr. Umowa z wybranym wykonawcE
zostanie zawafta po dniu 13,07.2015 r,

ZADANIE NR 2

.il Nazlrylf,fmD,:;iedziby

i adresv wvkonawc6w, kt6rzv zlozvli oferW:

Oferta nr 2: Agenda Naukowo-Techniczna Symico Sp, z o.o. ul. Powsta6r:6w Slqskich 54a1253-333 Wroclaw
b) wvkoruweV-ktdrzy zostali wvkluczeni z oostepq\/aniao udzielenie zam<iwienia
z postqpowania nie wykluczono 2adnego wyl<onawcy
c) wvkqtawly,-l{atrvch ofe rtv zosta ly

od rz u co ne

z postqpowania nie odrzucono 2adnej

:.

ofefi

!)5go:1o_(_waznvch ofert za rraikorzvstniejsz4 zostala uznana

oferta nr 2 zlo2ona przez wvkonawcq:

Ofefta nr 2: Agencja Naukowo-Techniczna Symico Sp. z o.o, ul. Powstafir:6w 6lqskich 54a/2 53-333 Wroclaw
Cena ofertv: 8O.rt6O,OO zl

Uzasadnienie wlrboru: ofefta nr

2 jest jedynq waznE zlo2onqoferta.

e) streszczenie oce
punktacia
Liczba pkt
Nr

ofertu

Wykonawca

w kfierium cena
95o/o

Agencja Naukowo-Techniczna Symico
2
95,00
So. z o.o. Wroclaw
Informacjq otrzymra Wykonawca, ktory zlo2yl ofertq. Informacja

Liczba pK w kryterium
termin dostawy zam6wie6

czastkowych
5,00

o wyborze oferty

5olo

tqczna
punktacja
100,00

najkorzystniejszej zostanie

r6wnie2 zamieszczona na stronie internetowej SPSK-2 orazna tablicy ogloszefi, Umowa z wybranym wykonawc4
zostanie zawafta oo dniu 13.07.2015 r.

