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Zawiadomienie o wvborze nai korzvstnieis?ei ofertv

Na podstawię art.253 ust, 1 pkt. l ustawy Prawo zamówięń publicznych (Dz. U. z202I r. poz.1129
z pÓŻn, zm.), rwanej dalej Pzp; w imięniu ,,Szpitala Powiatowego we Wrześni" Sp. z o,o. w restrukturyzacji
informuję, że w postępowaniu o udzięlenię zamówięnia na ,rZakap i dostawę odcrynników) oraz testów
dia gn o stycznych do mikrob akteriolo gii m anu alnej " wybrane zo staĘ oferty :

Pakiet nr 1

Werfęn Polska Sp, z o,o,, ul. Wolińska 4,03-699 Warszawa

Pakiet nr 2
Argenta Sp, z o.o., Sp.k,, ul. Polska 114,60-401Poznań

Uzasadnienie wyboru ofert:
Ofęrta zostńa wybrana jako najkorzystniejsza na podstawie kryteriów (oceny ofert) okeślonych w SWZ , Nię
podlega odrzucęniu na podstawie przesłanek wymienionych w art. 2ż6lst. l ustawy z dnia 1 1 wrzęśnia ?0l9 r,

- Prawo zamówień publiczrych (Dz. U. z202I r. poz, II29 zpoźn, zm.).

Na podstawie art, 308 ust. 2 i ust. 3 pkt, la ustawy z dnia 11 września 2019
publicznych (Dz. U, z 202l r. poz. lI29 z późn. zm.), informuje, że podpisanie
Wykonawcą mozliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności.
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streszczenie oceny i porównania złożonych ofert d|a pakietu lr1

Numer
oferty

Nazwa (firmy i adres wykonawcy
Liczba pkt.

w
kryterium

cena

Liczba pkt. w kryterium
parametry techniczne

dzierżawionych
anaratów

Liczba pkt.
w kryterium

termin
dostawy

Razem

3 Werfen Polska Sp. z o.o., ul.
Wolińska 4, 03-699 Warszawa 60 30 10 100

Streszczenie oceny i porównania zlożonych ofert dla pakietu nr

Numer
oferty

Nazwa (firmy i adres wykonawcy
Liczba pkt.

w kryterium
cena

Liczba pkt. w
kryterium

termin dostawy
Razem

1 Argenta Sp, z o.o,, Sp. k., ul,
Polska I1 4, 60-40I P oznań 60 40 100

2 BioMaxima S,A,, ul. Vetterów 5,

20-ż77 Lublin 54,82 40 94,82
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