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Września dnia 12,1 I.2020r
S.A.-3 81-16/20

zawiadomienie o wvborze naikorzystnieiszei ofertv

Na podstawie art.92 ust 1pkt,2 ustawy z dnia ż9 stycznia,2004 r. Prawo zamówień pLlblicznych ( Dz. U.
z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej Pzp; w imieniu ,.Szpitala Powiatowego we Wrześni" Sp. z o,o, informtlę,
że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zakup i dostawę wyrobów medycznych wybrarie zostaĘ
oferty:

pakiet nr l
Na podstawie alt, 93 ust. l pkt,1 w nłiązku z aft.93 ust.2 ustawy Prawo zamówień publlcznych postępowanie
zostaje unieważnione, W postępowanitt nie złożono żadnej oferty
Pakiet nr 2
3M Poland Sp. z o.o.
Al, Katowicka 1 l7, Kajetany, 05-830 Nadarzyn
cena wybranej ofety 14 1 81,48 zł brrrtto , termin dostawy 2 dni
Pakiet nr 3
Na podstawie ań. 93 ust, 1 pkt,l w związku z aft.93 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie
zostaje unieważnione. W postępowaniu nie złożono żadnej ofeĄ
Pakiet nr 4
Na podstawie ań. 93 ust, 1 pkt.1 w związku z aft.93 ust, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych postępo\vanie
zostaje unieważnione. W postępowaniu nie złożono żadnej oferty
Pakiet nr 5
Hebu Medical Polska sp,z o,o,
ul. Lipowa 15, Baranowo,62-081 Przeźmierowo
cena wybranej ofeńy 24 l86,60 zł btutto , termin dostawy 2 dni
Pakiet nr 6
Na podstawie ań. 93 ust. 1 pkt.1 w związku z art,93 ttst.2 ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie
Zostaje unieważnione. W postępowanju nie złożono żadnej oferty
Pakiet nr 7
Na podstawie afi. 93 ust, l pkt.1 w związku z art.93 ust.2 ustawy Pt,awo zamówień publicznych postępowanie
zostaje unieważnione. W postępowaniu nie złożono żadnej oferty
Pakiet nr 8
Na podstawie ań, 93 ust, l pkt.l w związku z ań.93 ust, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie
zostaje unieważnione. W postępowaniu nie złożono żadnej ofeĄ
Pakiet nr 9
Na podstawie art,93 ust. l pkt.1 w związku z art.93 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznyc|r postępowanie
zostaje unieważnione, W postępowaniu nie złożono żadnej ofeĄ
Pakiet nr 10
Na podstawie ań, 93 ust. l pkt.1 w związku z aft.93 ust. 2 ustavry Prawo zamówień publicznych postępowanie
zostaje unieważnione, W postępowaniu nie złożono żadnej oferty
Pakiet nr 11
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l\a poostawle an. yJ ust, l pKI.+ W ZwląZKu Z arT.yj usI. l, usn\ry rrawo Zamowlen puollcznycn poslępowanle

Zosaaj€ uniewżnione. Cena naj korzystniej szej ofefty przewyższa kwotę. którą zamawiający moźe

przeznaczy ó na sfinansowanie zamówienia,
Pakiet nr 12
AMED Biuro Techniczno-Handlowe Andrzej Abramczyk
ul, Słowikowskiego 39, 05-090 Raszyn
cena wybranej oferty 6 450,12 zł brutto , termin dostawy 3 dni

Pakiet nr 13
Na podstawie ań. 93 ust, 1 pkt.l w związku z ań,93 ust, 2 ustawy Plawo zamówień publicznych postępowanie

zostaje unieważnione, W postępowaniu nie złożono żadrrej oferty
Pakiet nr 14
EUMed Sp, z o,o,
ul, Chłopickiego 50, 04-ż1 5 Warszawa
cena wybranej ofefty 3 434,00 zł brutto , termin dostawy 2 dni

Pakiet nr 15
ZARYS Intemational Group Sp. z o,o. Sp. k.

ul. Pod borem l8, 41-808 Zabrze
cena wybranej oferly 364 504,50 zł brutto , termin dostarłry 2 dni

Pakiet nr 16
Na podstawie aft. 93 ust. l pkt,1 w związku Z art.93 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie

zostaje uniewaźnione. W postępowaniu nie złożono żadnej ofeĄ
Pakiet nr 17
J. Chodacki,A,Misźal"Medica" Sp. j
ul. Przem; slowa 44. 5q-]00 Lubill
cena wybranej ofefty 7 668,00 zł brutto, termin dostawy 2 dni

Pakiet nr 18
Wybór zostanie podany w terninie późniejszytl
Pakiet nr 19
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt,1 w związku Z aft.93 ust. 2 UStawy Prawo zamówień publiczrryclr postępowanie

zostaje unieważnione. W postępowaniu nie złożono żadnej ofeĄ
Pakiet nr 20
ZARYS International Group Sp. z o,o, Sp, k,

ul. Pod borem 18,41,808 Za\rze
cena wybranej oferr! 1 ż31,20 zł brutto , termin dostawy 2 dni

Uzasadnienie rłTboru ofert:
ofe|ta została wlbranajako najkorzystniejsza na podstawie kllĄeriów (oceny ofefi) określonych w StWZ . Nie
podlega odrzuceniu na podstawie przesłanek wymienionych w afi. 89 ust. l ustawy z dnia 29 sĘvczlria 2004 r, -

Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2019 r, poz. l843),

.,Szpita] Po\viatowy §ę W],Ześni" Sp. Z o,o uI. Słowackicgo 2.6]-]00 Września
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streszcz€nie l ofert dla nr

Numer
oferty

Nazwa (firmy i adres wykonarłcy
Liczba pkt. rd

kryteriu m cena

Liczba pkt. w
kryterium

termin dostawv
Razem

4 3M Poland Sp. z o,o.

Al, Katowicka 1 l7, Kajetany, 05-830 Nadarąłr
60

40 l00

,7 Skamex Sp,z o.o. Sp.k,
Ul, częStochowska 38l 52, 93 - |2 l Łódż

46,40
40

86,40

stresZcZ€ nle I ofert dla nr 5

Numer
oferty

Nazwa (firmy i adres wykona}Ycy
Liczba pkt. w

kryterium cena

Liczba pkt, w
kryterium

termin dostawy
RaZem

9 Hebu Medical PoJska sp.z o,o,

u|. Lipowa 15, Baranowo, ó2-081 Przeźmierowo
60 40

l00

Nazwa (firmv i adres

tre§zczeni€ ocenv i norównania ZłożonYch ofert dla pakietu nr
Numer
ofertY

Liczba pkt, w
krvterium cena

Liczba pkt. w
krvterium Razem



AMED Biuro Techniczno-Hand]owe Andrzej Abramczyk
ul, Słowikowskiego 39. 05-090

streszczenie ofert dla nr 14

Numer
of€rty

Nazwa (firmy i adres wykonawcy Liczba pkt, w
kryterium cena

Liczba pkt. W
kryteIium

termin dostawy
Razem

11 EUMed Sp Z o.o
ul. Chłopickiego 50, 04-27 5 WarszaWa ó0

40
]00

streszczenie la ofert dla nr 15

Numer
oferty

Nazwa (firmy iadres wykonarvcy
Liczba pkt. w

kryterium cena

Liczba pkt. w
kryterium

termin do§tarvy
Razem

5 ZARYS Intemational Group Sp, z o,o. Sp, k.
ul. Pod boręm l8.41-808 Zablze 60 40 100

streszcz€nie rownanla ofert dla nr

Numer
oferty

Nazwa (firmy i adres wykonawcy
Liczba pkt. w

kryterium cena

Liczba pkt. łv
kryterium

termin dostawy
Razem

l J. Chodacki,A,Misztal"Medica" Sp. J
u], Przemysłowa 4A, 59-300 Lubin 60

40
100

5 ZARYS Intemationa] Group Sp, z o o, Sp k,
U], Pod bolem I8,41-808 Zabrze

26,16
40

66,46
,I Skamex Sp,z o,o, Sp,k.

Ul, Częstochowska 38 l 52, 93-121 Łódź
)),ll

40
62"71

streszczenie ocen o|'ert dla nr 20

Numer
oferty

Nazwa (firmy i adres wykonawcy
Liczba pkt. w

kryterium cena

Liczba pkt. w
kryterium

termin dostawv
Razem

5 ZARYS lnternational Group Sp z o.o, Sp. k,
Ul Pod borem l8,41-808 Zabrze 60 40 l00

,l Skamex Sp.z o,o, Sp,k,
Ul. Częstochowska 38l 52, 93 - \2l Łódż 8,14

40
48,14

Na podstawie art.94 ust, 1pkt,2i ar|.94 ust 2pkt. la ustawy z drria 29 stycznia ż004 r. - Plawo Zamówień
publicznych (Dz.U.z ż0|9 r.poz. 1843 zezm), infonnuje, że podpisanie umowy z wyłonionym
Wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności,

,,Sżpital Powiatow), rvę Wrześni" Sp. z o,o, u], Słowackiego 2, 62-300 Wrzęśnia
Zafe_iestTo\łana !v Sąclzie Rejonowynl Poznań Nowc Miasto i Wi|da rv Poznaniu, lX Wydzjal Gospodarcz,v
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termln doslawv

60
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l00


