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Zawiadomienie o wvborze nai korzvstnieiszei oferty

Na podstawie art.92 ust 1 pkt.1 ustawy z dnia29 sĘcznia,2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z
2019 r. poz. 1843), zwanej dalej Pzp; w imieniu ,,Szpitala Powiatowego we Wrześni" Sp. z o.o. informuję, źe w
postępowaniu o udzielenie zamówienia na zakup i dostawę portów nacryniołvych i zestawów do
weńeroplasĘki wybrane zostĄ ofeĄ:

Pakiet nr 1

VYGON Polska Sp. z o,o.
ul. Francuska 39 l 6, 03-905 Warszawa
cena wybranej ofeity 158 668,20 zł brutto, termin dostawy 1 dzień
Pakiet nr 2
Stryker Polska Sp, z o.o.
ul. Poleczki 35,0ż-82ż Warszawa
cena wybranej ofeĄ 140 400,00 zł brutto , termin dostawy l dzień

Uzasadnienie wTboru ofert:
OfeĘ zostaĘ wybrane jako najkorzystniejsze na podstawie kryteriów (oceny ofert) określonych w SIWZ , Nię
podlega odrzuceniu na podstawie przesłanek wymienionych w art, 89 ust. 1 ustawy z dniaż9 sĘczniażOa4 r. -
Prawo zamowień publicznych ( Dz, U. z ż0I9 r. poz.1843),
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Na podstawie art.92 ust, 1 pkt. 4) ustawy z dnia29 sĘcznia2004
ż019 poz.1843) informuje,że podpisanie umowy z wyłonionym
wszelkieh formalności.
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streszczenie oceny i porównania złożonych ofert dla pakie unr1
Numer
oferty Nazwa (firmv i adres wykonawcy

Liczba pkt. w
kryterium cena

Liczba pkt. w kryterium
termin dostaw

Razem

2 VYGON Polska Sp, z o.o.
ul. Francuska 39 l 6. 03 -905 Warszawa
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40

l00

streszczenie oceny i Dorównania zlożonych ofert d|a pakiet nr
Numer
oferty Nazwa (firmy iadres wykonawcy

Liczba pkt. w
kryterium cena
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termin ważności leków Razem

l Johnson & Johnson Poland Sp, z o.o.
ul, Iłzęcka 24,02-135 Warszawa

41,05
40

81 ,05

J Stryker Polska Sp. z o.o,
ul, Poleczki 35,02-822 Warszawa

60
40 i00
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