Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie
os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków

Nasz znak : ZP.271-272.27/2015

Centrala Telefoniczna Szpitala
12 644-01-44

Kraków, dnia 10.07.2015 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
„ Dost aw ę ł óżek i szaf l ekarski ch dl a Oddzi ał u Pedi at ryczn ego Szpi t al a
Specj al i st ycznego i m. S. Ż eromski ego w K rakow i e”
(ZP 27/ 2015)

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Sekretariat Szpitala
12 644- 08-65
FAX
12 644-47-56
e-mail: zeromski@bci.pl
kancelaria@zeromski-szpital.pl
NIP 678-26-80-028
REGON 000630161
www.zeromski-szpital.pl

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. 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 „Dostawę łóżek i szaf lekarskich dla Oddziału Pediatrycznego
Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie”:
W grupie 1 wybrana została oferta Wykonawcy Egerton Sp. z o. o., ul. Legnicka 21,
41-811 Zabrze z ceną 31.499,95 zł i 10-tygodniowym terminem wykonania zamówienia.
Oferta spełnia warunki zawarte w SIWZ i w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz
jest najkorzystniejsza w kryterium cena oraz termin wykonania zamówienia.
W grupie 2 wybrana została oferta Wykonawcy Formed Sp. z o. o. Sp. K., Al. Legionów
21a, 34-300 Żywiec z ceną 8.856,00 zł i 10-tygodniowym terminem wykonania
zamówienia. Oferta spełnia warunki zawarte w SIWZ i w ustawie Prawo zamówień
publicznych oraz jest najkorzystniejsza w kryterium cena oraz termin wykonania
zamówienia.
W grupie 3 wybrana została oferta Wykonawcy Formed Sp. z o. o. Sp. K., Al. Legionów
21a, 34-300 Żywiec z ceną 4.428,00 zł i 6-tygodniowym terminem wykonania
zamówienia. Oferta spełnia warunki zawarte w SIWZ i w ustawie Prawo zamówień
publicznych oraz jest najkorzystniejsza w kryterium cena oraz termin wykonania
zamówienia.

Zestawienie wykonawców, którzy złożyli ofertę:
Nr oferty

Grupa

1

1

2

2, 3

Nazwa i siedziba wykonawców,
którzy złożyli oferty
Egerton Sp. z o. o., ul. Legnicka 21, 41-811 Zabrze
Formed Sp. z o. o. Sp. K., Al. Legionów 21a, 34-300 Żywiec

Zestawienie wykonawców wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert:

Nr
oferty

Nazwa i siedziba wykonawców, którzy złożyli oferty

Punktacja
w kryterium
cena

Punktacja
w kryterium
termin
wykonania
zamówienia

90 pkt

10 pkt

100 pkt

90 pkt

10 pkt

100 pkt

90 pkt

10 pkt

100 pkt

Łączna
punktacja

Grupa 1
1

Egerton Sp. z o. o., ul. Legnicka 21, 41-811 Zabrze
Grupa 2

2

Formed Sp. z o. o. Sp. K.,
Al. Legionów 21a, 34-300 Żywiec
Grupa 3

2

Formed Sp. z o. o. Sp. K.,
Al. Legionów 21a, 34-300 Żywiec

Umowy o udzielenie niniejszego zamówienia zostaną zawarte zgodnie z art. 94 ust. 2.
Podpisanie umów finalizujących postępowanie w przedmiocie niniejszego zamówienia będzie miało miejsce
w siedzibie Zamawiającego w dniu 14.07.2015 r. W przypadku braku możliwości osobistego stawiennictwa, uprasza
się Wykonawców o odpowiednio wcześniejszym poinformowaniu o tym fakcie Zamawiającego.
Ogłoszenie powyższe przekazane zostanie wszystkim uczestnikom postępowania, zamieszczone na stronie
internetowej Szpitala oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego od dnia 10.07.2015 r.
Dziękujemy za udział w procedurze przetargowej.

