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OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
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 mikroskopu operacyjnego na
statywie podłogowym dla Oddziału Otolaryngologii”
W postępowaniu jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę Wykonawcy MEDICUS Aparatura
i Instrumenty Medyczne Sp. z o. o. Sp. k., ul. Grabiszyńska 251a, 53-234 Wrocław z ceną
191.984,16 zł oraz 4 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 wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert:
Nr
oferty

1

Nazwa i siedziba wykonawców,
którzy złożyli oferty

Punktacja w Punktacja w kryterium
kryterium
termin wykonania
cena
zamówienia

MEDICUS Aparatura i Instrumenty
Medyczne Sp. z o. o. Sp. k.
ul. Grabiszyńska 251a
53-234 Wrocław

90 pkt

10 pkt

Łączna
punktacja

100 pkt

Umowa o udzielenie niniejszego zamówienia zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a.
Podpisanie umowy finalizującej postępowanie będzie miało miejsce w siedzibie Zamawiającego w
dniu 28.09.2015 r. W przypadku braku możliwości osobistego stawiennictwa, uprasza się
Wykonawcę 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 25.09.2015 r.
Dziękujemy za udział w procedurze przetargowej.
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