
  

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. 29.05.2017 r. 
oznaczenie sprawy ZP/220/35/17      
 
w sprawie: przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa: 
1.materiałow zużywalnych do wykonywania biopsji gruboiglowej gruczołu piersiowego 
wspomaganej próżnia pod kontrolą RTG kompatybilne z urządzeniem Mammotome 
2.wyrobów medycznych do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u mężczyzn 

 
ZAWIADOMIENIE  O  ROZSTRZYGNI ĘCIU 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. 
      
     Zadanie 1 
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta nr 1 – Devicor Medical Poland Sp. z o.o. ul. Karmelicka 27 31-131 Kraków 
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 – Devicor Medical Poland Sp. z o.o. ul. Karmelicka 27 31-131 Kraków 
Cena oferty brutto: 282852,00 PLN. Termin dostawy 5 dni roboczych. Warunki płatności 45 dni. 
Uzasadnienie wyboru  – Oferta najkorzystniejsza pod względem kryteriów przyjętych do oceny. 
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz łączna 
punktacja 

Wykonawca 
Liczba pkt w 

kryterium 
cena –60% 

Termin 
dostawy 
– 20% 

Warunki 
płatności 
– 20% 

SUMA 

Oferta nr 1 – Devicor Medical Poland Sp. z o.o. 
ul. Karmelicka 27 31-131 Kraków 
 

60 20 20 100 

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisania po dniu 29-05-2017r 

     Zadanie 2 
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta nr 2 – MEDEN-INMED Sp. z o.o. ul. Wendów 2 75-847 Koszalin 
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 2 – MEDEN-INMED Sp. z o.o. ul. Wendów 2 75-847 Koszalin 
Cena oferty brutto: 149722,99 PLN. Termin dostawy 5 dni roboczych. Warunki płatności 30 dni. 
Uzasadnienie wyboru  – Oferta najkorzystniejsza pod względem kryteriów przyjętych do oceny. 
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz łączna 
punktacja 

Wykonawca 
Liczba pkt w 

kryterium 
cena –60% 

Termin 
dostawy 
– 20% 

Warunki 
płatności 
– 20% 

SUMA 

 



  

Oferta nr 2 – MEDEN-INMED Sp. z o.o. ul. 
Wendów 2 75-847 Koszalin 
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Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisania po dniu 29-05-2017r 

 
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/   


