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Sam_odzielny publiczny Szpital
Kliniczny
PUM w Szczecinie
Dzial Zam6rruie6 pubticznych

AL Powstariic6w Wielkopolskfich 72,
70-1-J-l Szczecin

tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax.466
1t t3
Znak sprawy I

Szczecin, dn' 08'09.2015 r,

Zpl22Ol7I/15

Dtotyczy: dostawa rQkaw6w, ws;kaznik6w
i papiieru krepowego do steryri;:acji
dra spsK_2.

Na podstawie

aft' 92 ustawy z

dnia 29 styr:znia 2004 r. prawo
Zam6wie6 pubriczny.t, 2.il.*iajqr:y
zawiadamia
ze w prowadzonym postqp.waniu na
dc'stawq rqka v6w, wskaznikr5w i papieru
krepowego oo steryrizaqi
dla SPSK-2 dokonano
rozstrzygniqcia ww. postr;powania.
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ZADANIE NR 1
d

rgsv wvko n aw,eqry.ttozfzfszyit_aiLryt

of'efta nr 3: Medilab Firrner wytw6rczo-UsluEo'wa
sp. z o.o. ul.
of'efta nr4: Informer Med sp. z o,o.

Niedlwier

dzia 6015-531 Biatystok

Ur winograrJy 11g 61-626 pozna.
of'efta nr 6: Arfa-med Miroslaw Borecki
Ur. wojciechowskiego 48 7L_476,szczecin
z postQpowania nie wykluczono
2adnego wykonawcy
q
)_l/vvko n awcy, ktd rvch oferty2gstalv odrzu
co ne

z postqpowania nie odrzucono

1

iadnej oferty

Oferrta nr 4: Informer Med Sp. z o.o.
Ul. Winogrady 11g 61_626 poznari

Uzasadnienie wyboru: ofefta nr 4
uzyskala najwiqcej punkt6w sposr6d
zlo2onychwaznych ofert.
punktacia
Liczba pkt

w kryterium cena

Wykonilwca

95o/o

Medilab Firma Wyh,v?rrczo-UstuqoG
Sp, z o,o., Bialystol<

93,31

Informer Med Sp, z o.o., I>ozna6

95,00

Alfa-med Miroslaw Borecki, Szczecin
I n f o r m a cj

q

o

trzy m a; 4 wy ko

Liczba pkt w krWerium
termin dostawy zam6wieri

na

wct1t6

64,54

tt-,b4il

-fffi

r6wniez zamieszczona na stronie internetowej
riP:iK-2 oraz na tablicy ogro:;2e6.
umowa
zostanie zawafta po dniu 0g"09"20.15
r.

Ofefl:a nr 5: Media-MED Sp" z o.o. Ul, pronrienisty,6h
7 3t_4gI Krak6w
z postepowania nie wykluczono *adnego
wylkonawcy
. we-Lq1lllg!-a u! 9 n-e

z postqpowania nie odrzucono 2adnej

oferty

il

z

wybranymwykonawcq

ofefta nr 5:

@

5 zlozona przez wykonawcei
Media-MED sp, z o.o, Ur. prorrierristycnT 3L-4gL
Krakow

U:zasadnienie wyboru: oferta nr 5 jest jedyn4 waznE
zro2onqoferta.
g) streszczenie ocenv i pol:(iwrrcrlLazls_2eryeh
vuaznvch ofert wraz z punk,taci4
pgrnktacia

w kazdym krvterium oraz lqczna

Liczba pkt w kryterium
termin dostawy zam6wie6

Wykonawca

5o/o

Media-MED Sp, z o.o., t(rak6w

5,00

Inlbrmaciq otrzyma wvt<orrawi+ ktorv

zt,t,fii".tQ Jnf",rrl.cr.a #;,/borze

r6rrynie2 zamieszczona na stroni,e internetow:j
spriK-2 oraz na tablicy ogloszeri. Umowa z wybranym wykonawc,E

zostanie zawarta po dniu 09,09.,2015 r,

ZADANIE NR 3
Ofrefta nr 1: Sterigat Sp. z o.o. Ul, Za6ciankowir 5tl_1
02_989 Warszawa
Ofefta nr 4: Informer Med Sp, ;z o.o, Ul. Winogracly 118 61_626 poznah

ofrrfta nr 5: Alfa-med Miroslaw Borecki ul, wojciechowskiego
4g 7L-476Szczecin
z postQpowania nie wykluczono 2adnego vuyKonawcy
z postQpowania nie odrzucono 2adnej
el) :;oo5r6d waznvch ofert

oferty

zaXqikAgy5l4eiSZe4

oferfta nr4: Informer Med sp. z o.o.
Cena oferW: 68.796,00 zl

ez wvkonawcq:

Ur" winograoy 118 61-626 poznan

Uzetsadnienie wyboru: ofefta nr 4 uzyslcala najwiqcej punkt6w
spo6r6d zlozonych waznych ofert.
elstreszczenie ocenv i porrlwnanrazlozallychlr,vaznvch
ofeft wraz z ounktarcia w kazdvm krvterium or.az l4czna

punktacja

Liczba pkt

w kryterium cena
95o/o

zrozil;f

Liczba pkt w kfierium
termin dostawy zam6wie6

czastkowvch

5olo

tqczna
punktacja

86,98

5,00

91,99

95,00

3,33

99,33

85,96

3,33

89t2g

tnformacjq otrzymajE wvkonawcv, kt6rzv
zostarr.e
r6wniez zamieszczona na stronie internetcrwej st'sK-2
oraz na tablicy ogkrszeri. Umowa z wybranym wykonawca
zostanie zawafta po dniu 09.Ct9,20r15 r.

;rdr*"irej

ofetta nr 2: Krajowe Towarzystw'o Gospodarc;ze Semigat SA Ul, Ratuszowa
11 03-450 Warszawa
oferta nr 4: Informer Med s;r" z o.o. Ur, winor]rardy rr8 6r-626 poznad
oferta nr 5: Media-MED spr. z o.or. Ur, promienistyctrT 3L-4gL Krakow
oferta nr 6: Alfa-med Mirorslaw Borecki Ul, wcjciechowskiego 4g7L-476Szczecin

z postQpowania nie wykluczono
E) wvkonawcv,

kt6lch ofertv

iadnego wykonawcy

zostalv odrzucone:

z postQpowania nie odrzucon<l2adnej oferty

ofefta nr 2:

Krajowe Towarzys;two Gospodarcze Semigat SA Ul.
Ratuszowa 11 03-450 Warszawa

oferH: 60.672,51 zl
Uzasadnienie wyboru: oferta nr 2
Cena

uzyskatra najwiqcej punkt6w spo6r6<l zlo2onychwaznych
ofert.

e) streszczenie ocenv i pordwna
punktacia

Nr

ofertv

Liczba pkt

w kryterium cena

Wykonawr:a

95o/o

2

KTG Semigat SA, Warszawa

4

htormer Med. Sp, z o.o., poznafi

It

Media-MED Sp. z o.o., K,rak6w

6

Atta-med Miroslaw Borecki, Szczecin

Informacjq otrzymaj4 Wykonawfr,

ttozy

zf<,'yffi

Liczba pkt w kryterium
termin dostawy zam6wieri
czastkowvch

5olo

tqczna
punktacja

94,99

5,00

99,99

95,00

3,33

99,33

67,39

2,00

69,39

85,24

3,33

88,57

r6wniez zamieszczona na stronie internetowej
:;PSK-2 oraz na tablicy ogloszefi. Umowa z wybranym
wykonawc4
zostanie zawafta po dniu 0g.09"21015 r.

