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Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
PUM w Szczecinie
Dzial Zam6wiefi Publicznych
Al. Powstafic6w WielkoPolskich 72,

sz-

70-111 Szczecin

tel. (0-9r) 466 10 86 do 88 fax.466 11 13
Szczecin, dn. 31.10.2013 r.

Znak sprawy :

ZP I

220 I 85 I 13

Dotyczy: dostawa l6zek szpitalnych i w6zk6w inwalidzkich dla SPSK nr 2 PUM w Szczecinie.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zam6wieri Publicznych Zamawiajqcy
zawiadamia, 2e w prowadzonym postqpowaniru na dostawq t62ek szpitalnych i w6zk6w inwalidzkich
dla SPSK nr 2 PUM dokonano rozstrzygniqcia ww. postqpowanta.

;ZADANIE NR 1

a) Nazwv (firmv), siedziby i adresy wvkonawcirw, kt6rzy zlozyli oferty:

Ofefta nr 2: Stolter Sp. z o.o., Grubno 63 86-212 Stolno
Oferta nr 3: Konkret Dagnrara Filg Marcin Mazurkiewicz sp6lka jawna, ul. Dworcowa

15A

86-200 Chelmno

b) lvykonawcy, kt6rzy zostali wvkluczeni z postepowania o udzielenie zam6wienia
z postqpowania wykluczono O wykonawc6ur

c) wykonawcy, kt6rych oferty zostaty odrzucone:
z postqpowania odrzucono O ofert

d) spo6r6d waznych ofert za najkorzystniejsz4 zostala uznana oferta nr 2 zlo2ona przez wykonawce:

Oferta nr 2: Stolter Sp, z o.o,, Grubno 63 B6-2L2 Stolno
Cena ofertv

brutto; 42'152'20 zl'

Uzasadnienie wyboru:
Oferta nr 2 jest najtaisz4 spo5r6d zlo2onych wa2nych

ofet'

l4czna punktacia
Liczba
Nr

ofety

Wykonawca

pkt

w

kryterium cena
100o/o

-

t4czna
punktacja

z

Stolter Sp. z o.o., Stolno

100,00

100,00

3

Konkret Dagmara Fik, Marcin Mazurkiewicz, Chelmno

80,68

80,68

Informacjq otrzymajq wykonawcy, ktorzy zllo2yli oferty. Informacja o wyborze ofefi najkorzystniejszej
ogloszeri.
zostanie r6wniez zamieszczona na stronie internetowej SPSK Nr 2 PUM oraz na tablicy
Umowa z wybranym wykonawcq zostanie zawafta po dniu 05.11.2013 r.

ZZADANIE NR 2

a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawc6w, kt6rzy zlozyli oferty:

Ofeda nr 2: Stolter Sp. z o.o., Grubno 63 86-212 Stolno
Oferta nr4: Formed Sp. zo.o.t sp.k., Al. Lregion6w 2iA 34-300 Zywiec
b) wykonawcy. kt6rzy zostali wykluczeni z postQpowania o udzielenie zam6wienia
z postqpowania wykluczono 0 wykonawc6vu

c) wykonawcy, kt6rych oferty zostaly odrzucone:
z postqpowania odrzucono 0

ofert

d) spo6r6d waznych ofert za najkorzystniejsz4:zostala uznana oferta nr 4 ztozona przez wvkonawcq:

Oferta nr 4: Formed Sp. z a.o.t sp. k., Al. Legion6w 21A 34-300 Zywiec

brutto: 15,309,00 zf.
Uzasadnienie wyboru:

Cena oferW

Oferta nr 4 jest najtariszq spo6r6d zlo2onych wa2nych ofert.
e) streszczenie oceny i por6wnania zlozonvch waznvch ofeft wraz z punktaciq w kazdym kryterium oraz
lEczna punktacia
Liczba
Nr oferty

pkt

w

kryterium cena

Wykonawca

tqczna
punktacja

-

100o/o

2

Stolter Sp. z o,o,, Stolno

81,65

81,65

4

Formed Sp. z o.o,, Zywiec

100,00

100,00

o wyborze oferty najkorzystniejszej
na stronie internetowej SPSK Nr 2 PUM oraz na tablicy ogloszeri.

Informacjq otrzymajq Wykonawcy, ktorzy zl<>2yli oferty. Informacja
zostanie r6wniez zamieszczona

Umowa z wybranym wykonawcq zostanie zawarfta po dniu 05.11,2013 r.

:ZADANIE NR 3
a) Nazwy (firmv), siedziby i adresy wykonawc6w, kt6rzv zlo2yli ofertv:

Oferta nr 1: Lubuskie Przedsiqbiorstwo \Alielobran2owe Romar Roman Marciniak,
ul. Zbqszyriska 1/3 66-400 Gorz6w Wlkp,

Oferta nr 5: Specjalistyczna Hudownia Medyczna,,Rexomed" Sp.2 o.o., ul, Mqczna

31

70-780 Szczecin

b) wykonawcy, kt6rzy zostali wykluczeni z postQpowania o udzielenie zam6wienia
z postqpowania wykluczono 0 wykonawc6w
c) wvkonawcv, kt6rych oferty zostalv odrzucone:
z postqpowania odrzucono O ofert

d) spo6r6d waznych ofert za naikorzystniejszE zostala uznana oferta nr 5 zlozona przez wykonawce:

Oferta nr 5: Specjalistyczna Huftownia Medyczna ,,Rexomed" Sp,z o.o., ul' M4czna
70-780 Szczecin

brutto: 5.710,50 zl.
Uzasadnienie wyboru:

Cena oferW

Oferta nr 5 jest najtariszq spo5r6d zlo2onych ltraznych ofet.

31

e) streszczenie ocenv i por6wnania zlo2onvch wa2nych ofert wraz z punktacjE w kazdym kryterium oraz
l4czna punktacja

Nr ofefty
1

5

Liczba pkt w
kryterium cena

Wykonawca

100o/o

Lubuskie Przedsiqbiorstwo Wielobran2owe Romar
Roman Marciniak, Gorz6w Wlkp.
Specjalistyczna Hurtownia Medyczna ,,Rexomed" Sp. z

o,o,. Szczecin

t4czna
punktacja

33,62

33,62

100,00

100100

o wyborze oferty najkorzystniejszej
na stronie internetowej SPSK Nr 2 PUM oraz na tablicy ogloszeri.

Informacjq otrzymajq Wykonawcy, kt5rzy zlct2yli ofefty. Informacja
zostanie r6wniez zamieszczona

-

Umowa z wybranym wykonawcq zostanie zawarrta po dniu 05,11.2013 r,

DYREKTdR.

