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Samodzielny Publiiczny lizpital Kliniczny
PUM w Szczecinie
Dzial Zam6wief Publicznych
Al. Powstafic6w VVielkopolskich 72,
7O-LLL Szczecin
tel. (0-91) 466 10 86 dor 88 fax.466 11 13
Szczecin 17.1I.2014 r.
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Dotyczy: dostawa golarek medycznych jednokrotnego uzytku, strzygarek chirurgicznych wielokrotnego uzytku

wrazz ladowarkami oraz ostrzy jednokrotnego uzytku do strzygarek dla SPSK-2
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie arI' 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zam6wieri Publicznych Zamawiajqcy zawiadamia,
ze w prowadzonym postqpowaniu na dostawq golarek medycznych jerdnokrotnego u2ytku, strzygarek

chirurgicznych wielokrotnelro u2ytku wraz z ladowarkami oraz ostrzy jednokrotnego u2ytku do
strzygarek dla SPSK-2 dokonano rozstrzygniqcia ww. postqpowania.
ZADANIE NR 1
ktorzy zlo2vli ofertv:

Ofefta nr 1: CentrumZaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego Centrowet-Cezal

Sp, z o.o,

ul. Dqbrowskiego 133/135 60-543 Poznaf

Ofefta nr 3: Rexomed Sp. z o.o. ul, Mqczna 31 70-780 Szczecin
Ofefta nr 4: Duolux Medical s,c. ul, B{azeja 70 D 61-608 poznari
Ofefta nr 5: Globmedica Sp, z o.o, ul. Jana Matejki B/21 58-530 Kowary
b) wvkonawcv, kt6rzy zostali wkluczeni z postQpowania o udzielenie zam6wienia
z postqpowania wykluczono 0 wykonawc6w
g) wykonawcy, kt6rvch ofertv zostalv odrzucone:

z postqpowania odrzucono 0

ofeft

d) spo6r6d waznvch ofert za najkorzvstnieisza zostala uznana oferta nr 5 zlo2ona przez wvrconawcq:

Ofeda nr 5: Globmedica Sp. z o.o. ul. Jana Matejki B/21 58-530 Kowary
Cena ofertv brutto: 15.876,00 zl
Uzasadnienie wyboru: oferta nr 5 jest najtahszq spo6r6d zlo2onych waznych ofeft.
dstreszczenie ocenv i

p

tia zlozonvch waznych ofeft wraz z punktaciA w kazdym kryterium oraz lEczna

punktacja
Liczba pkt

Wykonawca
Centru m Zaopatrzenia Medycznego i Weteryna ryj nego

Centrowet-Cezal Sp. z o,o, ul. D4browskiego 133/135 60-543
Poznari

Rexomed Sp. z o,o. ul. Mqczna 3170-780 Szczecin

Duolux Medical s.c, ul. Blazeia 70 D 61-508 Poznai

w kryterium
cena

100o/o

Globmedica Sp. z o.o. ul. Jana Matejki B/21 58-530 Kowary
Informacjq otrzymaj4 Wykonawcy, ktorzy zto2yli ofertq. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie
r6wniez zamieszczona na stronie internetowej SPSK-2 oraz na tablicy oglosz:efi, Umowa z wybranym wykonawcq
zostanie zawarta po dniu 17.It.20L4 r.

ZADANIE NR 2

d tlaz@:sy

wvkonawc6w, kt6rzv zlo2vli ofeftv:

ofefta nr 2: Skamex sp. z o.ro. sp. k. ul, czqstochowska 39ls2 g3-r2r Ldd2
ofefta nr 6: 3M Poland sp. z o.o. Al. Katowicka 117 Kajetany 05-830 Nadarzyn
Dtryykonawcy, kt6rzy

zost

owania o udzielenie zam6wienia

z postqpowania wykluczono O wykonawc6w

O-wytolawcv, ttOrvcn oferry rcstaly odrzucone:
z postqpowania odrzucono O

ofefta nr 6:

ofeft

3M Poland sp. z o.o, Al. Katowicka 117 Kajetany 05-830 Nadarzyn

brutto: 189.043,20 zl
Uzasadnienie wyboru: ofefta nr 6 uzyskala najwiqcej punkt6w spo5r6d zlo:2onyclr
Cena oferW

waznych ofert.

puKaqia
Liczba pkt

w kryterium

Wykonawca

cena 100%

Skamex Sp. z o.o. sp. k. ul. Czqstochowska 38/52

93-I2I

L6d2

3M Poland Sp. z o,o. Al. Katowicka 117 Kajetany 05-830
Nadarzyn

Informacjq otrzymajq Wykonawcy, ktorzy zlo2yli ofertq, Informacja o wyborze ofrerty najkorzystniejszej zostanie
rowniez zamieszczona na stronir: internetowej SPSK-2 oraz na tablicy ogloszeri, Umowa z wybranym wykonawcq
zostanie zawafta po dniu 17.L1..2014 r.
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