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Wszyscy uczestnicy postępowania
Dotyczy: postępowanie o wartości poniżej 30 000 euro sprzedaż i dostawa implantów ortopedycznych na
potrzeby Szpitala Specjalistycznego im. E. Biernackiego w Mielcu
Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu odnośnie postępowania poniżej 30 000 euro na
sprzedaż i dostawę implantów ortopedycznych na potrzeby Szpitala Specjalistycznego im. E. Biernackiego
w Mielcu informuje, iż:
1.

Postępowanie o wartości poniżej 30 000 euro w Grupie 1 unieważniono – nie złożono żadnej oferty
niepodlegającej odrzuceniu.

2.

W grupie 2 wybrano ofertę Wykonawcy:
Stryker Polska Sp. z o.o.
ul. Poleczki 35
02-822 Warszawa
Wartość brutto oferty: 3 024,00 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:
Punktacja
Nr
Nazwy (firmy), siedziby i adresy
przyznana
Łączna punktacja
oferty
Wykonawców którzy złożyli oferty
w kryterium
„najniższa cena”
Stryker Polska Sp. z o.o.
1
ul. Poleczki 35
100,00
100,00
02-822 Warszawa

2.

Postępowanie o wartości poniżej 30 000 euro w Grupie 3 unieważniono – nie złożono żadnej oferty
niepodlegającej odrzuceniu.

3.

Postępowanie o wartości poniżej 30 000 euro w Grupie 4 unieważniono – nie złożono żadnej oferty
niepodlegającej odrzuceniu.

4.

W grupie 5 wybrano ofertę Wykonawcy:
Stryker Polska Sp. z o.o.
ul. Poleczki 35
02-822 Warszawa
Wartość brutto oferty: 20 725,20 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 5.
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:
Punktacja
Nr
Nazwy (firmy), siedziby i adresy
przyznana
Łączna punktacja
oferty
Wykonawców którzy złożyli oferty
w kryterium
„najniższa cena”
Stryker Polska Sp. z o.o.
1
ul. Poleczki 35
100,00
100,00
02-822 Warszawa

