Samodzielny P'ubliczny Szpital Kliniczny
PUM w Szczecinie
Dzial Zam6wie6 Publicznych
Al. Powstaric6w Wierlkopolskich 72,
7O-LLL Szczecin
tel. (O-91) 466 10 86 do 88 fax.466 11 t3

izczecin, 30. 10.2014 r,
Znak sprawy I ZP 1220 I 7 4 I t4

Dotyczy: dostawa odczynnik6w, material6w zuzywalnych, kalibrator5w, material6w kontrolnych
do wykonywania badari koagulologicznych ctraz do wykonywana badari immunodiagnostycznych w pracowni
badafi pilnych wrazz dzier2awq analizator6vr dla SpSK-2
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dnia 29 stycznia 2004

prowadzonym postqpowaniu na

KO RZY'STN

IEJSZEJ

r. Prawo Zam<iwieri Publicznych ZamawiajEcy

dostawq material6w do sterylizacji dla

SpSK-z

dokonano rozstrzygniqcia ww. postqpowania.

WYBOR OFIERTY NAJ KORZYSTNIEJISZE:!

ZADANIE NR 1
a) Nazwv (firmy), siedziby i adresy wykonaw,c6w, kt6rzv zlo2yli oferty:

Ofefta nr 2: Werfen Polska

Sp. z o.o. ul. Woliriska 4 003-699 Warszawa

b) wykonawcv, kt6rzy zostali wvkluczeni z postQpowania o udzielenie zam6wienia
z postqpowania wykluczono 0 wykonawc6w
c) wykonawcy, kt6rych oferty zostaly odrzucone:
z postqpowania odrzucono 0

ofert

d) spo5r6d wa2nvch ofert za najkorzystniejsz:4 zostata uznana oferta nr 2 zlozona przez wkonawcq:

Ofefta nr 2: Wefen

Polska Sp. z o.o. ul. Wrcliriska

brutto: 954.135,44 zl
Uzasadnienie wyboru: oferta nr 2 jest

4 03-699

Warszawzr

Cena oferW

jedynE waznE zlo2onqofertq.

e) streszczenie oceny i por6wnania zlozonyclr waznych ofeft wraz z punktaciil w ka2dym kryterium oraz
l4czna punktacja
Liczba pkt
Nr

Wykonawca

ofetty
2

Werfen Polska Sp. z o.o. ul. Woliriska 4 03-699
Warszawa

w kryterium

Liczba pkt

cena 70o/o

kryterium
cena 30o/o

70,00

30,00

tqczna
punktacja
10o,o0

Informacjq otrzyma Wykonawca, kt6ry zlo2ylf ofertq, Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie
r6wniez zamieszczona na stronie internetowej SPSK Nr 2 PUM oraz na tablicy ogloszeri. Umowa z wybranym
wykonawcq zostanie zawafta po dniu 30,10.,1014 r.

ZADANIE NR 2

ofefta nr 1: Biomerieux

polska Sp. z o.o.

r-rl,

Gen. zajqczka g 01-518 wars;zawa

z postqpowania wykluczono 0 wykonawr:6w

c) wykonawcv, kt6rych oferty zostaly odrzurpngl
z postqpowania odrzucono 0

ofert

ofefta nr 1: Biomerieux polska sp. z o.o.
Cena oferW brutto: 631.116,35 zl

ul. Gen. zajqczka 9 01-518'warsz:awa

uzasadnienie wyboru: ofefta nr l jest jeclynq wa2nq zlo2onqofertq.
l4czna punktacja
L-iczba pkt
w kryterrium

c:ena 7'0o/o

Biomerieux Polska Sp. z o.o, ul, Gen. Zajqczka 9 01-518
Warszawa

Informaciq otrzyma wykonawca, kt6ry zlo2y,lofertq. Informacja o wyb<lrze oferty

iejszej zostanie
r6wniez zamieszczona na stronie internetowej SPSK Nr 2 PUM oraz na ttablicy
ogloszefi, Umowa z wybranym
wykonawcq zostanie zawarta po dniu 30.10..2014 r.
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