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Zawiadomignie o wyborze nai korzvstnieiszei ofertv

Napodstawięań,92 ust 1pkt.l ustawy zdnia29 sĘcznia,ż}O4r. Prawo zamowień publicznych (Dz.U,z
ż0I9 r, poz. 1843 ze zm) zyvanej dalej Pzp; w imieniu Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o. informuj ę, że w
postępowaniu o udzielenie zamówienia na dzierżawę ana|izatorów parametrów kryĘcznych wraz z dostawą
niezbędnych odcrynników, materiałów zużrywalnych, kontroli i kalibatorów wybrana zostŃa oferta:

Radiometr Sp. z o.o.

ul. Kolejow a 5l7, 01-217 Warszawa

cena wybranej ofeńy 370 005,00 zł. nel1o,400 879,80 zł brutto

parametry techniczne 40 pkt,

Uzasadnienie wyboru ofert:

Oferta zostaławybrana jako najkorzystniejsza na podstawie kryteriów (oceny ofert) określonych w SIWZ , Nie
podlega odrzuceniu na podstawie przesłanek wymienionych w art. 89 ust. 1 ustawy z dniaż9 sĘczniaż})4 t. -
Prawo zamówień publicznych ( Dz, U, z 2019 r. poz,1843 ze zm)

Na podstawie ań.92 ust. 1 pkt. 4) ustawy z dnia29 stycznia2004 r, - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U, z ż019
r. poz. I843ze zm) informuje, ze podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą mozliwe będzie po dopełnieniu
wszelkich formalności,

streszczenie 1 la ofert

Numer
oferty

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

Liczba pkt. w kryterium
parametry techniczne Razem

1 Radiometr Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 5l7,01-217 Warszawa 60
40

100

W postępowaniu nie wykluczono wykonawców oraz nie odrzucono żadnej ofeĄ.
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,.Szpital Powiatowy rve lilrzęśni" Sp. z c1,o. ul. §łowackiega 2, 624aa Wrześni
zarejesfi"owana rv Sądeie Rejonowynr Poenar1 * Notve Miastcl i Wilda rv Foaranirl IX Wydział Gospodarczy

I{ra.jowego Rejestru Sądowego KI{.S 0t}00290122. NIP 789-16-9ż-7Ą6, RECON 300706140
$/ysokość kapitafu zakładowegrl : 3 _5. 505.000.00 zł

cenlrala:+"48 ó1 437 05 00 sękrętariat: {-48 61 4367 05 90 lżx: -|,48 61 437 97 30
rvwtv.szpitalwrzesnia.homę,pl; e-niai1: sękętariat@szpitalwrzesnia.home,pl;
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