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Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
PUM w Szczecinie
Dzial Zam6wiefi Publicznych
Al. Powstaic6w Wielkopolskich 72,
7O-LLL Szczecin
tel" (0-91) 466 10 tt6 do 88 fax.466 11 13

Szczecin, dn. 01.03,2016 r.
Znak sprawy ZP | 22O I tt t L6

w sprawie: dostawy materialdw laboratoryjnyr:h jednokrotnego i wielokrotnego uzytku, sprzQtu medycznegc)

.iednokrotnego uzytku oraz kaniul kardiochrirurgic:nych dla spsK-2,

wzA!@E
Na podstawie art' 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2(104 r. Prawo Zam6wief pulblicznych Zamawiajqcy zawiadamia,
ze w prowadzonym postqpowaniu na dostawq material6w laboratoryjnych jednokrotnego i wielokrotnego u2ytku,
sprzqtu medycznego jednokrotnego uzytku oraz kaniul kardiochirurgicznych dla spsK-2 dokonano rozstrzygniqcia
ww, postQpowania.

ofefta nr 7: skamex sp, z o.o, sp. k, Ul. czqrstochcrwska 3gl52g3-tzr L6d2

z postqpowania nie wykluczono 2adnego wykonawcy

elyyko nAlgcy, kt6 rveh ofe rtv zosta ly od rz LrcSItEi

z postqpowania nie odrzucono 2adnej olierty

ofefta nr 7: skamex sp, z o.o. sp. k. Ul. czqstoclrowska 3}ls2g3-L2r L6dz

Cena ofertv: 26.546,40 zl

Informacjq otrzyma Wykonawca, kt6ry zlo2yl oftt@
rowniez zamieszczona na stronie internetorve.i sps;K.-2 oraz na tablicy ogloszefi

zostanie zawafta po dniu 01,03.2016 r.

z postqpowania nie wykluczono 2adnegor wykonawcy

Q wykonawcv, kt6rych ofertv zostalv odrzur:one:

oferty najkorzystniejszej zostanie

Umowa z wybranym wykonawcq

zA.l

lwJti
, Pos;tq rszawa

Uzasadnienie wyboru: oferta nr 7 jest jedynq vrrai:n4 zlo2onEofertq.

qunktaqa

Nr
ofertv Wykonawca

I i^,1^^ ^t,rL|\-4UO PNL

w kryterium cena
95o/o

Liczba pkt w kryterium
termin dostawy zam6wieri
czastkowych 5%

tqczna
punktacja

7 Skamex Sp, z o,o, sp. k., Lodl 95,00 5,00 100,00



z postQpowania nie odrzucono 2adnej ,oferty

ofefta nr 3: sorin Group porska sp. z o.o,, ur. Fos;tqpu 2t 02-267 warszawa
Cena ofertv: 42.012,00 zl
uzasadnienie wyboru: ofefta nr 7 jest iecrynq wiaznE zro2onqofertE,

punttrqia

Liczba pkt w kryterium
termin dostawy zam6wieri

Skamex Sp. z o.o, sp. k,, Lod2

Informacjq otrzyma wykonawca, kt6ry;-o2yl ctfe@, ofery ffi
r6wniez zamieszczona na stronie internetowej SPSK-2 oraz na tablicy ogloszefi, Umowa z wybranym wykonawcE
zostanie zawafta po dniu 01.03,2016 r.

uuequt

Czr;sto< I L6d2

c) wyK>nawcy, kt6rvch oferty zostaly odrzllcone:

z postQpowania nie odrzucono 2adnej oferty

z postQpowania nie wykluczono 2adneEo wykonawcy

ofefta nr 7: skamex Sp. z o,o, sp. k. Ul, {Jzqstochowska 3Bl52g3-r2t Lddl
Cena oferW: 66.528,00 zl

Informac.lg otrzyma wykonawca, ktonl zl-2yl otertq. tnformacja o wyborze orerty rralt<orzystniejszej zostanie
rdwniez zamieszczona na stronie interneto'wej SPSK-2 oraz na tablicy ogloszef. Umowa z wybranym wykonawcq
zostanie zawafta po dniu 01,03.2016 r,

uzasadnienie wyboru: oferta nr 7 jest jedynq waznE zlo2onqofertq,

plnltacta

Nr
ofertv Wykonawca

Liczba pkt
w kryterium cena
9lio/o

Liczba pkt w fryterium
termin dostawy zam6wieri
czastl<owvch 5olo

t qczna
punktacja

7 Skamex Sp, z o.o. sp. k., LodL 95,00 5,00 100,00
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