Krosno Odrzańskie, dnia 12 września 2017 roku

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej
209 tys. euro na dostawę odczynników do badań immunochemicznych dla Zachodniego Centrum Medycznego Sp.
z o.o. w Krośnie Odrzańskim, nr sprawy ZCM/PN/6/2017, BZP nr 573125-N-2017, data zamieszczenia: 17.08.2017

1.

Zamawiający w trybie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej
Ustawą, informuje, iż w dniu 2 sierpnia 2017r. dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w przedmiotowym
postępowaniu.

2.

W terminie składania ofert, tj.: do dnia 25 sierpnia 2017r., godz.: 12:00, do Sekretariatu Zamawiającego wpłynęła
1 oferta.

3.

Zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu oraz SIWZ nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

4.

Zamawiający w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy, dokonał oceny złożonej oferty niepodlegającej odrzuceniu w oparciu
o wyznaczone kryteria. Oferta uzyskała następującą punktację:
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Pakiet nr 1
Nr oferty

1

5.

Firma (nazwa) lub nazwisko
wykonawcy

Oferowana cena
brutto

Uzyskana punktacja
wg kryterium cena
100%

Łączna punktacja

Roche Diagnostics Polska sp. z
o.o. ul. Wybrzeże Gdyńskie 6b,
01-531 Warszawa

189 826,32zł

3 członków komisji x
100pkt = 300,00 pkt

300,00

Zamawiający zawiadamia, w trybie art. 92 Ustawy, iż udzielił zamówienia publicznego w przedmiotowym
postępowaniu następującemu Wykonawcy.


Pakiet 1, - Roche Diagsnostics Polska sp. z o.o., ul. Wybrzeże Gdyńskie 6b, 01-531 Warszawa

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrany Wykonawca przedstawił wymagane oświadczenia
na potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu, złożył ofertę najkorzystniejszą pod
względem przyjętych kryteriów, spełniającą wymagania przedmiotowe wskazane przez Zamawiającego.
6.

Wyznaczono termin podpisania umowy na dzień 15 września 2017r.
Z poważaniem,
PREZES ZARZĄDU
Tadeusz GRABSKI

W trybie art. 92 ust. 2 Ustawy, informację zamieszczono na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej
http://szpitalzcm.pl. w dniu 12 września 2017r.
Zachodnie Centrum Medyczne sp. z o.o., ul. Piastów 3, 66-600 Krosno Odrzańskie
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodraczy Krajowego rejestru Sądowego
numer KRS 0000660429, NIP 9261676422, wysokość kapitału zakładowego 780 000 zł
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