Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2
PUM w Szczecinie
Dział Zamówień Publicznych
Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
Tel. 91 466 10 86 do 88 fax. 91 466 11 13.
Szczecin, dn. 25.08.2016 r.
znak sprawy: ZP/220/64/16
Dotyczy: postępowania na dostawę
odczynników do oznaczania przeciwciał anty-HLA u pacjentów
zakwalifikowanych
do
przeszczepu
nerki
w
ramach
Programu
przeszczepiania
w grupach biorców o podwyższonym ryzyku immunologicznym w celu poprawy wyników leczenia
transplantacyjnego
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.
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:
Oferta nr 1 – Biomedica Poland Sp. z o.o. ul. Raszyńska 13, 05-500 Piaseczno
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
d) spośród ofert nie podlegających odrzuceniu za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona przez
wykonawcę:
Oferta nr 1 – Biomedica Poland Sp. z o.o. ul. Raszyńska 13, 05-500 Piaseczno
Cena oferty brutto: 604133,67 PLN. Termin dostawy zamówień cząstkowych 7 dni roboczych. Termin
rozpatrzenia reklamacji 7 dni roboczych.
Uzasadnienie wyboru – Oferta złożona w postępowaniu jako jedyna. Oferta jest zgodna z siwz. Wykonawca spełnia
warunki udziału w postępowaniu
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją w każdym kryterium oraz łączna punktacja
Liczba pkt
Termin
Termin
w kryterium
dostawy
rozpatrzenia
Wykonawca
cena brutto
zamówień
SUMA
reklamacji –
– 60%
cząstkowych
20 %
– 20 %
100
Oferta nr 1 – Biomedica Poland Sp. z o.o. ul.
60
20
20
Raszyńska 13, 05-500 Piaseczno
Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta po dniu 26.08.2016r.

Informację otrzymują Wykonawcy, którzy złożyli oferty. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie
również zamieszczona na stronie internetowej SPSK-2 oraz na tablicy ogłoszeń.

Z poważaniem

………..………………...
/Dyrektor SPSK-2/

