Szczecin, 02-10-2019r

al. Powstańców Wielkopolskich 72
70-111 Szczecin
ZP/220/58/19
w sprawie: przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa wyrobów jednorazowego użytku do operacji
kardiochirurgicznych
ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający (dalej „PZP”) zawiadamia,
że dokonano rozstrzygnięcia w/w postępowania.
Zadanie 1
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty
Oferta nr 1 – Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Polna 11, bud. B 00-633 Warszawa
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia
z postępowania wykluczono 0 wykonawców
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:
w postępowaniu odrzucono 0 ofert tj.:
d) spośród ofert nie podlegających odrzuceniu za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona przez wykonawcę:
Oferta nr 1 – Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Polna 11, bud. B 00-633 Warszawa
Cena oferty brutto: 108 864,00,00 PLN
Termin dostawy wyrobów w dniach roboczych: 5
Termin płatności: 60
Uzasadnienie wyboru – Oferta uzyskała największą ilość punktów w kryteriach przyjętych do oceny ofert. Wykonawca nie
podlega wykluczeniu. Oferta zgodna z siwz.
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją w każdym kryterium oraz łączna punktacja:
Termin dostawy
wyrobów w dniach
Termin płatności
Numer oferty/ Nazwa
Cena brutto
roboczych
-5%
RAZEM
Wykonawcy
- 90 %
- 5%
Oferta nr 1 – Medtronic
Poland Sp. z o.o. ul. Polna 11,
bud. B 00-633 Warszawa

90

5

5

100

Umowa zostanie podpisana z Wykonawcą po dniu 03 października 2019r
Zadanie 2
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty
Oferta nr 3 – „Hammermed Medical Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka Komandytowa
ul. Kopcińskiego 69/71 90-032 Łódź
Oferta nr 4 - Getinge Polska Sp. z o. o. ul. Osmańska 14 02-823 Warszawa
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia
z postępowania wykluczono 0 wykonawców
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:
w postępowaniu odrzucono 0 ofert tj.:
d) spośród ofert nie podlegających odrzuceniu za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona przez wykonawcę:
Oferta nr 3 – „Hammermed Medical Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka Komandytowa
ul. Kopcińskiego 69/71 90-032 Łódź
Cena oferty brutto: 91 800,00 PLN

Centrala: T:+48 91 466 10 00
Sekretariat Dyrektora oraz Zastępcy ds. Lecznictwa: T:+48 91 466 10 10, F:+48 91 466 10 15
E:spsk2@spsk2-szczecin.pl, W:www.spsk2-szczecin.pl
KRS: 0000018427, NIP: 955-19-08-958, REGON: 000288900

Termin dostawy wyrobów w dniach roboczych: 1
Termin płatności: 60
Uzasadnienie wyboru – Oferta uzyskała największą ilość punktów w kryteriach przyjętych do oceny ofert. Wykonawca nie
podlega wykluczeniu. Oferta zgodna z siwz.
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją w każdym kryterium oraz łączna punktacja:
Termin dostawy
wyrobów w dniach
Termin płatności
Numer oferty/ Nazwa
Cena brutto
roboczych
-5%
RAZEM
Wykonawcy
- 90 %
- 5%
Oferta nr 3 – „Hammermed
Medical Polska Spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnością” Spółka
Komandytowa
ul. Kopcińskiego 69/71 90032 Łódź
Oferta nr 4 - Getinge Polska
Sp. z o. o. ul. Osmańska 14
02-823 Warszawa

87,85

5

5

97,85

90

2,5

5

97,50

Umowa zostanie podpisana z Wykonawcą po dniu 03 października 2019r
Zadanie 3
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty
Oferta nr 2 – Abbott Medical Sp. z o.o. ul. Broniewskiego 3 01-785 Warszawa
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia
z postępowania wykluczono 0 wykonawców
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:
w postępowaniu odrzucono 0 ofert tj.:
d) spośród ofert nie podlegających odrzuceniu za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona przez wykonawcę:
Oferta nr 2 – Abbott Medical Sp. z o.o. ul. Broniewskiego 3 01-785 Warszawa
Cena oferty brutto: 44 280,00 PLN
Termin dostawy wyrobów w dniach roboczych: 5
Termin płatności: 60
Uzasadnienie wyboru – Oferta uzyskała największą ilość punktów w kryteriach przyjętych do oceny ofert. Wykonawca nie
podlega wykluczeniu. Oferta zgodna z siwz.
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją w każdym kryterium oraz łączna punktacja:
Termin dostawy
wyrobów w dniach
Termin płatności
Numer oferty/ Nazwa
Cena brutto
roboczych
-5%
RAZEM
Wykonawcy
- 90 %
- 5%
Oferta nr 2 – Abbott Medical
Sp. z o.o. ul. Broniewskiego 3
01-785 Warszawa

90

5

5

100

Umowa zostanie podpisana z Wykonawcą po dniu 03 października 2019r

Z poważaniem

Dyrektor SPSK-2
/podpis w oryginale/
Sprawę prowadzi (opracował):
Przemysław Frączek
tel. 91-466-1087

2/2

