
Środa Wielkopolska, dnia 03 lutego 2020 roku

Postępowanie nr ZP/2/20

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Część nr 2 – artykuły do sterylizacji

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego pn.  Sukcesywna dostawa preparatów dezynfekcyjnych, artykułów do

sterylizacji  oraz  środków  myjąco-dezynfekujących  do  Szpitala  Średzkiego  Serca

Jezusowego sp. z o.o.

Nr postępowania: ZP/2/20 w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art.  39 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o. 

z siedzibą w Środzie Wlkp.

ul. Żwirki i Wigury 10

63-000 Środa Wielkopolska

jako Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych, niniejszym pismem zawiadamia, że

I. Za najkorzystniejszą, w świetle treści art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamówień publicznych uznana oraz wybrana została oferta nr 1 złożona przez:

Oferta nr 1:

Informer Med sp. z o.o.

ul. Winogrady 118, 61-626 Poznań

Wykonawca,  który  złożył  ofertę  nr  1,  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu  oraz

wymagania  zawarte  w  SIWZ,  a  jego  oferta  nie  podlega  odrzuceniu.  Zamawiający  przy

wyborze w/w oferty kierował się kryterium opisanym w SIWZ: cena.

Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi: 48 311,78 zł brutto

W kryterium CENA Wykonawca otrzymał: 100,00 pkt.

Łączna punktacja: 100,00 pkt.
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II. Zamawiający przedstawia nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli

oferty:

Oferta nr 1:

Informer Med sp. z o.o.

ul. Winogrady 118, 61-626 Poznań

III. Zamawiający przedstawia nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty  

w niniejszym postępowaniu  wraz  ze  streszczeniem oceny i  porównania  złożonych  ofert,  

z wyszczególnieniem przyznanej ofertom punktacji według kryteriów oceny oraz punktację

łączną.

Oferta nr 1:

Informer Med sp. z o.o.

ul. Winogrady 118, 61-626 Poznań

W/w ofercie przyznano następującą punktację:

W kryterium CENA Wykonawca otrzymał: 100,00 pkt.

Łączna punktacja: 100,00 pkt.

IV. Informacja o dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów:

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

V. Informacja o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów,

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

VI. Informacja o unieważnieniu postępowania: 

Zamawiający nie unieważnił postępowania.

/-/ Paweł Dopierała

Prezes Zarządu
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