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                                                                  Kolno, dnia 06.03.2015r.
Sz.O./SAG/41/03/15

 

Do wszystkich uczestników postępowania

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę systemu zamkniętego do pobierania krwi metodą 
aspiracyjno  –  próżniową  oraz  pojemników  na  odpady  ostre  dla  potrzeb  Szpitala 
Ogólnego w Kolnie; znak przetargu Sz.O./SAG/41/03/15.

Szpital  Ogólny  w  Kolnie  informuje,  że  w  postępowaniu  o  zamówienie  publiczne 
prowadzonym  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  dostawę   systemu  zamkniętego  do 
pobierania krwi metodą aspiracyjno – próżniową oraz pojemników na odpady ostre dla potrzeb 
Szpitala  Ogólnego w Kolnie,  ogłoszonego w dniu 12.02.2015r.  (numer  ogłoszenia 32106-2015) 
Zamawiający dokonał w dniu 06.03.2015r. wyboru najkorzystniejszej oferty:

- w zakresie pakietu Nr 1 oferta Nr 1:
SARSTEDT Sp. z o.o., ul. Warszawska 25 Blizne Łaszczyńskiego, 05-082 Stare Babice za cenę 
137.185,29 zł / brutto. 

- w zakresie pakietu Nr 2 oferta Nr 1:
SARSTEDT Sp. z o.o., ul. Warszawska 25 Blizne Łaszczyńskiego, 05-082 Stare Babice za cenę 
24.231,00 zł / brutto. 

Uzasadnienie wyboru:  
Oferta  w/w  Wykonawcy  uzyskała  największą  łączną  liczbę  punktów  na  podstawie  kryteriów 
określonych w SIWZ tj.  cena – 98% i  termin dostawy – 2% oraz spełnia  wszystkie  wymogi  i 
warunki zawarte w SIWZ. 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający podaje 
nazwy (firmy), albo imina i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, 
którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną 
punktację:

Pakiet Nr 1
SARSTEDT Sp. z o.o., ul. Warszawska 25 Blizne Łaszczyńskiego, 05-082 Stare Babice  
– oferta Nr 1.
Liczba pkt. w kryterium cena – 98,00 pkt.
Liczba pkt. w kryterium termin dostawy – 2,00 pkt.
Łącznie: 100,00 pkt.

 Central  (86) 278 24 24   Sekcja Administracyjno – Gospodarcza Tel./Fax. (86) 278 25 76         
 e-mail:  szpital_kolno@wp.pl      adres :   www.szpitalkolno.pl

mailto:szpital_kolno@wp.pl


SZPITAL OGÓLNY W KOLNIESZPITAL OGÓLNY W KOLNIE
 18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

Pakiet Nr 2
SARSTEDT Sp. z o.o., ul. Warszawska 25 Blizne Łaszczyńskiego, 05-082 Stare Babice –
oferta Nr 1.
Liczba pkt. w kryterium cena – 98,00 pkt.
Liczba pkt. w kryterium termin dostawy – 2,00 pkt.
Łącznie: 100,00 pkt.

Jednocześnie Szpital Ogólny w Kolnie zawiadamia zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt.  4 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984,1047, 
1473 oraz  z  2014  r.  poz.  423 z  późn.  zm.),  że  umowa  w sprawie  zamówienia  publicznego  z 
zastrzeżeniem art. 183 ustawy w/w może być zawarta po dniu 06.03.2015r. - podstawa art. 94 ust. 2 
pkt. 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych.

Do wiadomości:
Wykonawcy, którzy złożyli oferty. 

Treść ogłoszenia obwieszczono:
- tablica ogłoszeń Szpitala Ogólnego w Kolnie 
- strona internetowa Zamawiającego – www.szpitalkolno.pl

 Central  (86) 278 24 24   Sekcja Administracyjno – Gospodarcza Tel./Fax. (86) 278 25 76         
 e-mail:  szpital_kolno@wp.pl      adres :   www.szpitalkolno.pl

mailto:szpital_kolno@wp.pl

	ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

