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Zalviadomienie o wyborze nai korzystniei szei oferty

Na podstarł,ie art. 92 ust 1 pkt.l ustalvy z dnia 29 s§czrlia. 2004 r. Prar,vo zamówień publicznyclr (Dl,U. z

2018 r. poz. l986 zenn). zr,vanej daie.j Pzp; w imieniu..Szpitala Powiatolvegowe Wrześni" Sp. zo.o. infbrllltrję.

ze rł,postępor.vaniu o udzielenie zanlór.vienia na zakup i dostawę płynów infuzyjnych 11,ybrane zostały oferty,:

Pakiet nr 1

Aesculap Clrifa Sp. z o.o.
ul. 1'ysiąclecia 14. 64-300 Now,v 

-I'onryśl

cetlarvybraIlej of'er11,, l9 437,B0 zł brutto, tennill dostarq,24 godz.

Pakiet nr 2
Aesculap Chifa Sp. z o.tl.

Lll, Tysiąclecia lzł, 64-j00 Nor,vy Tolnyśl
cena rvybranej ofeĄ 4 92ż.60 zł brutto , termin dostar,vy 24 godz,

Pakiet nr 3
Bialned Sp. z o.o.
ul. Kazilniel,zorvska 46l 48135, 02-516 Warszalva
cena w,\,bratlej of-er§, 154 192,90 zł brutto , tertlin dostaw1" 24 godz,

Pakiet nr,l
Bialmed Sp. z o.o.
ul. Kazinrierzorvska 46l 48135, 02-546 Warszarva
cena rłybranej ofeńy 2 231,60 zł brutto , ter1,1litt dostawy, ż4 godz.

Pakiet nr 5
Bialmed Sp. z o.o.
ul. Kazinrierzor.vska 46l 4Bl35. 02-546 Warszawa
cetra rvybratlej ofert.v 13 182,59 zł brutto . ternrin dostar.vy 24 godz.

Pakiet nr 6
Na podstar,vie ar1,93 ust. 1 pkt.4 r.l związktt zart.93 ust.2 ustawy Prar.vo zamórvień pLrbliczrrych postęporvanie

zosta.je ttnie,uvazniolle. Cena na.ikorzl,strliejsze.j oferly prze\\ryzsza kr,votę, którą Zarnar,viający zanrierza

przęznaczy c na sfi nansor.van ie zanlórvien ia

Pakiet nr 7
Na podstarvie afi. 93 Lrst. 1 pkt.4 rv związktr z art.93 Ltst. 2 ustar,vy, Prarvo zamórvień prrbliczllyclr postępor,vanie

zostaje unięr,vazniotre. cena na.ikorzystniejszej of-erty przerł,l,ższa klvotę. ktorą zarnawia.jący zarnierza
przezlaczy c n a sfi nansorvanie zamórvien i a

Uzasadnienie lvyboru ofert:
oferty został_.l wy,brane jako najkorzystniejsze na podstarvie kryteriórr, (oceny ofer) określonych rv sIwz . Nie
pocllega oclrzuceniu na podstarvie przesłanek rvymieniorrych lv art. 89 rrst. l ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -

Prarvo zamórvień publicznych ( Dz. U. z 2018f .poz,1986 ze zm),

,,Szpita} Polviątorłr,rve Wrzcśni" Sp" z o.ł. ui. §łorł,ac}łicgłl 2.6J-_100 Wrzcśrlia

liraIolvl:go Rcje stru Sąrlorve gc iil{S 00002!,}0 ]:]. N lP 789- 1ó-92-7,ió, l{[0C}N j0O7f]6110
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Numer
oferty

Nazwa (firmy i adres wykonawcy
Liczba pkt. w

kryterium cena

Liczba pkt. w
kryterium

termin dostawy
Razem

1 Aesculap Chifa Sp. z o,o.
ul. Tvsiąclecia 14. 64-300 Nor,vy Tomvśl

60
40

l00

2 Bialmed Sp. z o.o,
ul. Kazinlięrzowska 46i48/35. 02-546 Warszawa

3 8,08
40

78.08

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert dla nr2

Numer
oferty

Nazwa (firmy i adres wykonawcy
Liczba pkt. w

kryterium cena

Liczba pkt. w
kryterium

termin dostawy
Razem

1 Aesculap Chifa Sp. z o.o.
ul. Tl,siąclecia lzl. 64-300 Nowy Tornyśl

60
40

100

tre§zczenle oceny t porownan|a z n

Numer
oferty

Nazwa (firmy i adres wykonawcy
Liczba pkt. w

kryterium cena

Liczba pkt. w
kryterium

termin dostawy
Razem

1 Aesculap Chila Sp. z o.o,
ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tornyśl

55.34
40

95,34

2 Bialmęd Sp. z o.o.
ul. Kazirnierzor,vska 46i48/35. 02-546 Warsza,"va

60
40

l00

n|a ;łożonvch ofert dla kietu

Na podstarvie art. 94 ust, 1 pkt. 2 i art,94 ust 2 pkt. la Llsta\\,y z dnia 29 stycznia 2004 r, - Pra,uvo zanlórvień
pirbliczll1.,ch ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze nn), informuje. ze podpisanie unlolv1, z l,vl,łonioltl,tll
Wykonarł,cą rnozl ilve będzie po dopełnielriu rvsze l k ich fonl alnośc i.
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Streszczenie ocęny i porównania złożonych ofert dla pakiet.unr4

Numer
oferty

Nazwa (firmy i adres wykonawcy
Liczba pkt. w

kryterium cena

Liczba pkt. w
kryterium

termin dostawy
Razem

2 Bialrned Sp. z o.o.
ul. Kazinl ierzorł,ska 46/4 8/3 5. 02-5,16 Warszarva

60
40

l00

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert dla pal<iet nr

Ntlmer
oferty

Nazwa (firmy i adres wykonawcy
Liczba pkt, w

kryterium cena

Liczba pkL w
kryterium

termin dostawy
Razem

2 Bialmed Sp. z o.o.
u]. Kazimierzowska 46148/35. 02-5,16 Warszawa

60
40

l00

()lert uIa nr


