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Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
FUM w Szczecinie
Dzial Zam6wieri publicznych
Al, Powstaric6w Wielkopolskich 72,
7O-LLL Szczecin
tel. (0-91) 466 1tD 86 do 88 fax, 466 11 13

Szczecin, dn" 09,10.2014 r"
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Dotyczy: dostawa odczynnik6w

diagnostycznych

krwinek wzorcowych

oraz na dostawq odczynnik6w diar;
do oznaczefi serologicznych metoda

,

i

badari serologicznych

material6w zuzywalnych

wraz z rlzierzawq sprzqtu

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia
zawiadamia, 2e w prowadzonym postqpowaniu na
wzorcowych do badari serologicznych oraz na dostawq

i

krwinek wzorcowych

do

material6w zuzywalnych do oznaczefi serologicznych

r,

Prawo Zam6wief publicznych Zamawiajqcy
odczyrrnik6w diagnostycznych i krwinek
nik6w diagnostycznych, krwinek wzorcowycn
mikrokolumnowE wraz

z

dzier2awqsprzqtu

dla SPSK-2 dokonano rozstrzygniqcia ww.

Ofefta nr 1: Farmator Sp. o.o. ul, Szosa Bydlgoska 56 7-100 Toruri
Ofefta nr 2: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i
ecznictw'a ul, Raciborska L5 40-074
Katowice

\ rykonawcy wykluczeni z postqpowania:
0

z postQpowania nie wykluczono 2adnego

c) wykonawcv. kt6rych oferty zostaly odrzuconel
z postqpowiania odrzucono

I ofertq

Ofefta nr 2: Regionalne Centrum Krwiodarrustwa
Uzasadnienie prawne: zgodnie z art. 89 ust, 1 pkt 2

i

Uzasadnienie merytoryczne: tre6i oferty nier
w zakresie informacji dotyczqcych wielko6ci opa
stanowiqcyrn zalqcznik nr 4 do ofety,
powyzszego Wykonawca zostal wezwany do ,wskaza

ofefi,

zawierajqcego przed

m

iotowq informacjq.

ictwa

ul, Raciborska 15 40-074 Katowice

tre6ci Specyfilacji Istotnych Warunkdw Zamdwienia

ia, wymaganej w fbrmularzu cen jednostkowych,
uzupelnieniu na pr3dsf6yyie SIWZ pkt IX, Wobec
innego dokumentu wchodzqcego w sklad zlo2onej
taki nie zostal ,wskaz:any, tym samym oferta podlega

odrzuceniu jako niezgodna z tre6ciq SIWZ"

Ofeda nr 1: Farmator Sp. o,o. ul. Szosa Bydgoska 56
Cena ofertv brutto: 39.O11,76 zl
Uzasadnienie wyboru: ofefta nr 1 jest jedynq waznE

-100 Toruri

q ofeftq.

str.

1

l4czna punktacia
Liczba

pkt w

kryteriurn cena
Farmator Sp, z o,o., Toruri

100o/o

100

Informacjq otrzymajq wykonawcy, l<t5rzy zlo2yli ofertq. Informacja ,l wyborze ofefi
najkorzystniejszej
zostanie r6wniez zamieszczona na stronie internetowej SPSK Nr 2 PUM oraz na
tablicy ogloszeri. umowa
z wybranym wykonawcq zostanie zawarta po rlniu 20.I0.20L4 r.

Z powaiianiem
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