
 Niemodlin, dnia 21.10.2014r.

L. dz.  SZOZ/1175/2014

ZP/2/2014

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (Dz.
U. z 2013r., poz. 907  ze  zmianami) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego na dostawę  sprzętu  jednorazowego  użytku  dla  Samorządowego  Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie wybrano oferty: 

Oferta nr 1 - pakiet nr 3
Mercator Medical S. A., ul. Heleny Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków
- cena oferty wartość brutto: 15 991,56 zł
Oferta nr 2 - pakiet nr 2
Dräger Polska sp. z o. o., ul. Sułkowskiego 18a, 85-655 Bydgoszcz
- cena oferty  wartość brutto: 39 178,08 zł
Oferta nr 3 - pakiet nr 1
Bialmed Sp. z o. o., ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska
- cena oferty  wartość brutto: 27 355,48 zł.

UZASADNIENIE
Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie 

pn. „Dostawa  sprzętu  jednorazowego  użytku  dla  Samorządowego  Zakładu  Opieki
Zdrowotnej  w  Niemodlinie”,   w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w
związku z art. 10 ust. 1 ustawy Pzp.
Zgodnie z zapisami SIWZ, Zamawiający przy wyborze oferty miał kierować się tylko ceną (100%)
i udzielić zamówienia Wykonawcy, który spełnia wymogi określone w SIWZ i ustawie Pzp oraz
zaoferuje najniższą cenę brutto spośród ofert nieodrzuconych. 
Do upływu terminu składania ofert, wpłynęły 3  oferty, które zostały złożone prawidłowo, w
terminie wyznaczonym na składanie ofert. 

Informacja o złożonych ofertach:

Nr
oferty

Nr
pakietu

Nazwa Wykonawcy
Adres

Cena brutto 
Liczba

punktów w
kryterium cena

1 3
MERCATOR MEDICAL Spólka Akcyjna
ul. Heleny Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków

15 991,56 100

2 2
Dräger Polska Sp. z o. o. , ul. Sułkowskiego 

18a, 85-655 Bydgoszcz
39 178,08 100

3 1
Bialmed Sp. z o. o., ul. Marii Konopnickiej 
11a, 12-230 Biała Piska

27 355,48 100

Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu, a oferty są  zgodne z przepisami Prawo
zamówień publicznych i odpowiadają treści SIWZ. 
Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty oraz nie wykluczył żadnego Wykonawcy.
Umowa może być zawarta przed upływem terminów, określonych w art. 94 ust.1 Pzp.

 Dyrektor SZOZ w Niemodlinie 
Teresa Adamczyk




