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. 22.09.2016 r.
Znak sprawy: ZP/220/63/16

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 odczynników stosowanych w barwieniu
metodą Grama oraz w barwieniach hematologicznych przy
użyciu dysz rozpylających
zapewniających równomierne nakładanie barwnika - wraz z dzierżawą dwóch urządzeń do
wybarwiania - jedno urządzenie do barwienia metodą Grama, drugie urządzenie z cytowirówką do
barwień hematologicznych w Szczecinie dokonano rozstrzygnięcia w/w postępowania.
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:
Oferta nr 1- BestMI Best Medical Innovations Sp. z o.o.
ul. Długa 29/118
00-238 Warszawa
Cena oferty brutto- 232.285,28 zł.
Termin dostaw cząstkowych – 5 dni roboczych
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 oferty.
d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana oferta złożona przez wykonawcę:
Oferta nr 1- BestMI Best Medical Innovations Sp. z o.o.
ul. Długa 29/118
00-238 Warszawa
Cena oferty brutto- 232.285,28 zł.
Termin dostaw cząstkowych – 5 dni roboczych
Uzasadnienie wyboru –oferta była jedyna i uzyskała najkorzystniejszy bilans przyjętych kryteriów oraz
największą ilość punktów.
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją w każdym kryterium oraz
łączna punktacja
Nr
oferty

Wykonawca

1

BestMI Best Medical
Innovations Sp. z o.o.

Cena brutto
95 %

Termin realizacji
dostawy cząstkowej- 5%

95,00

5,00

Liczba pkt w kryterium
cena – 100%

100,00

Zamawiający informuje, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta po dniu
25.09.2016 r.
Informację otrzymuje Wykonawca, który złożył ofertę. Informacja o wyborze oferty
najkorzystniejszej została również zamieszczona na stronie internetowej SPSK Nr 2 PUM oraz na
tablicy ogłoszeń.
Z poważaniem

Barbara Turkiewicz
Dyrektor SPSK-2

