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Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: przetarg nieograniczony na sprzedaż i dostawę asortymentu niezbędnego dla potrzeb chirurgii naczyniowej
Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Mielcu na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) - odnośnie postępowania prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na sprzedaż i dostawę asortymentu niezbędnego dla potrzeb chirurgii naczyniowej o wartości
szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 Ustawy Prawo
Zamówień Publicznych - informuje, iż:
1.

W Grupie 1 wybrano ofertę Wykonawcy:
ADYTON Medical Polska Sp. z o.o.
ul. Grzegórzecka 67E/2
31-559 Kraków
Wartość brutto oferty: 149.040,00 zł
Uzasadnienie wyboru oferty:
złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego i jest
najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu w Grupie 1.
Nazwy albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawców, którzy złożyli oferty a także
punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:
Nr
oferty

ADYTON Medical Polska Sp. z o.o.
ul. Grzegórzecka 67E/2
31-559 Kraków

2

2.

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców
którzy złożyli oferty

Punktacja przyznana
w kryterium
„najniższa cena”

Łączna punktacja

100,00p.

100,00p.

W Grupie 2 wybrano ofertę Wykonawcy:
EFmed Sp. z o.o.
ul. Marynarki Polskiej 100
80-557 Gdańsk
Wartość brutto oferty: 155.169,00 zł
Uzasadnienie wyboru oferty:
złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego i jest
najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu w Grupie 2.
Nazwy albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawców, którzy złożyli oferty a także
punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:
Nr
oferty

1

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców
którzy złożyli oferty

EFmed Sp. z o.o.
ul. Marynarki Polskiej 100
80-557 Gdańsk

Punktacja przyznana
w kryterium
„najniższa cena”

Łączna punktacja

100,00p.

100,00p.

