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Wojewódzki Szpital Chorób Płuc
im. dr A. Pawelca
ul. Bracka 13
44-300 Wodzisław Śląski

Do:
Oferenci biorący udział
w postępowaniu na zakup sprzętu jednorazowego
użytku, odczynników i materiałów eksploatacyjnych
do analizatora ABL5
nr sprawy 2/2015/DZP/PN

Zawiadomienie o wynikach postępowania
Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu o zamówienie publiczne jak niżej:
Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony
Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego:
Zakup sprzętu jednorazowego użytku, odczynników i materiałów eksploatacyjnych do analizatora ABL5

zostały wybrane następujące oferty, spełniają wymagania SIWZ, są to jedyne oferty złożone w
postępowaniu.
Nr
Pakietu

2
3

Nazwa wykonawcy

Liczba pkt.
uzyskanych w
kryterium: cena
-95%

Radiometer sp. z o.o., ul. Kolejowa 5/7, 01-217
Warszawa
VARIMED sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 5, 53332 Wrocław

Razem

95

Liczba pkt
uzyskanych w
kryterium:
termin
dostawy -5 %
5

95

5

100

100

Kryterium oceny ofert
1. cena - 95%
Wartość punktowa kryterium „cena” będzie obliczana wg wzoru:
cena
= najniższa oferowana cena brutto x 95% x 100
cena badanej oferty brutto
w kryterium cena najtańsza oferta otrzymuje 100 pkt.
2. Termin dostawy:
Termin dostawy -5 %
Opis sposobu punktacji kryterium „termin dostawy”
Zgodnie z warunkami SIWZ maksymalny termin dostawy wynosi 3 dni.
Wartość punktowa kryterium „termin dostawy” będzie obliczana wg wzoru:

Liczba punktów oferty badanej
Wp (G) =

------------------------------------------- x 5%x100, gdzie:
Liczba punktów maksymalna

Liczba punktów maksymalna – maksymalna liczba punktów spośród wszystkich ocenianych ofert w danym
Pakiecie.
Przy obliczaniu liczby punktów w kryterium Zamawiający zastosuje następujące wyliczenie:
-termin dostawy wynoszący 3 dni (maksymalny termin graniczny) - 1 pkt
- termin dostawy wynoszący 2 dni - 3 pkt
- termin dostawy wynoszący 1 dzień - 5 pkt

Jednocześnie informujemy, że
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Postępowanie w zakresie Pakietów nr 1, 4, 5 zostaje unieważnione – do postępowania nie złożono
żadnej oferty, podst. prawna: art. 93 ust.1 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wykonawca którego oferta w danym Pakiecie jest najkorzystniejsza otrzyma od Zamawiającego
dwa podpisane egzemplarze umowy. Po podpisaniu prosimy o odesłanie jednego egzemplarza na
adres Zamawiającego z dopiskiem „Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia”. Umowy zostaną
zawarte w dniu 24.02.2015 roku z okresem obowiązywania do 29.02.2016r.

Dyrektor
dr n. med. Norbert Prudel

