Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie
os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków
Nasz znak: ZP.271-209. 16/2015

Kraków, dnia 28.05.2015 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na

Centrala Telefoniczna Szpitala
12 644-01-44
Sekretariat Szpitala
12 644- 08-65
FAX
12 644-47-56

Za kup, do st a wę, mo nt aż i uruc ho mienie a pa ra t ury
medy c z nej/ sprz ęt u medy c z nego ; do wy po saż enia Oddz iał u
Anest ez jo lo gii i Int ensy wnej Tera pii Szpit a la Spec ja list y c z nego
im. S. Żero ms kiego w K ra ko wie wraz z e sz ko leniem perso nelu
(ZP 16 / 15 ) GRUPA 3

e-mail: zeromski@bci.pl
kancelaria@zeromski-szpital.pl
NIP 678-26-80-028
REGON 000630161
www.zeromski-szpital.pl

O GŁ OS ZE NIE O WYB O RZE NAJKO R ZYS T NIE JS ZE J O FE RT Y

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) Dyrektor Szpitala
Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66 w Krakowie informuje o wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na Za kup, do st a wę, mo nt a ż i uruc ho mi enie
a pa ra t ury m edyc z nej/ sp rz ęt u medy cz nego ; do wy po sa ż enia Oddz iał u
An est ez jo lo gii i Int en sy wnej Te ra pii Sz pit a la Sp ec ja list y cz nego im.
S. Żero m ski ego w K ra ko wie wraz z e sz ko leni em pe rso nelu (ZP
1 6/ 1 5 ) grupa 3.

W niniejszym postępowaniu została wybrana oferta Wykonawcy:
Grupa 3 - Drager Polska Sp. z o.o., ul. Sułkowskiego 18 a, 85-655 Bydgoszcz
Zaproponowana wartość brutto zamówienia wynosi: 57282,16 zł

Powyższa oferta spełnia warunki zawarte w SIWZ, w ustawie Prawo zamówień
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn.
zm.) oraz są najkorzystniejsze w kryterium cena, przeglądy okresowe, termin dostawy.

Zestawienie wykonawców, którzy złożyli oferty w grupie 3 :
1. oferta nr 3 - Drager Polska Sp. z o.o., ul. Sułkowskiego 18 a, 85-655 Bydgoszcz
2. oferta nr 4 - Klastmed Grzegorz Żuchnik, ul. Pogodna 50A, 20-337 Lublin
Zestawienie wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem
złożonych ofert:
L.p. Nr
oferty

Nazwa i siedziba wykonawców, którzy
złożyli oferty

Punktacja w Punktacja Punktacja
kryterium
w
w
cena
kryterium kryterium
przeglądy termin
okresowe dostawy

Łączna
punktacja

Drager Polska Sp. z o.o.,

80,00 pkt

100,00 pkt

Grupa 3
1

3

10,00 pkt 10, 00 pkt

ul. Sułkowskiego 18 a, 85-655 Bydgoszcz

Ogłoszenie powyższe przekazane zostanie wszystkim uczestnikom postępowania, zamieszczone na
stronie internetowej Szpitala oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego od dnia 28 maja
2015 r.
Dziękujemy za udział w procedurze przetargowej.

