Sekcja Zamówień Publicznych

faks: 18 3372 710

e-mail: zampub@szpitallimanowa.pl

Limanowa dnia: 2019-06-25

OGŁOSZENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty
BZP Nr ogłoszenia o zamówieniu: 556078-N-2019; data zamieszczenia: 04/06/2019

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na postawie ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1986) w trybie przetarg nieograniczony na: Dostawy endoprotez ujętych w 3 zadaniach
asortymentowych dla zaopatrzenia Szpitala Powiatowego w Limanowej
Sygnatura: NZ/27/D/N/AC/2019
informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
HAND-PROD Sp. z o.o., Tetmajera 79, 31-352 Kraków
na zadanie nr 3 – Endoprotezy stawu biodrowego bezcementowe, cementowe, rewizyjne i bipolarne za cenę 255 323.88 zł
ProCardia Medical Sp. z o.o., Pileckiego 63, 02-781 Warszawa
na zadanie nr 2 – Endoprotezy stawu biodrowego bezcementowe za cenę 381 888.00 zł
Smith & Nephew Sp. z o.o., ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa
na zadanie nr 1 – Endoprotezy stawu kolanowego cementowe za cenę 278 100.00 zł
Uzasadnienie wyboru – oferta najkorzystniejsza według kryteriów oceny
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
Zadanie częściowe
Nazwa i adres wykonawcy (Nr oferty)
Nazwa kryterium - liczba pkt
Razem
1 - Cena - 60.00
1 - Endoprotezy stawu kolanowego
Smith & Nephew Sp. z o.o., ul. Osmańska 12, 02-823
100,00
cementowe
Warszawa (3)
2 - Niezmienność ceny - 40.00
1 - Cena - 60.00
2 - Endoprotezy stawu biodrowego
ProCardia Medical Sp. z o.o., Pileckiego 63, 02-781
100,00
bezcementowe
Warszawa (2)
2 - Niezmienność ceny - 40.00
3 - Endoprotezy stawu biodrowego
1 - Cena - 60.00
bezcementowe, cementowe,
HAND-PROD Sp. z o.o., Tetmajera 79, 31-352 Kraków (1)
100,00
2 - Niezmienność ceny - 40.00
rewizyjne i bipolarne
W toku postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty.
Jednocześnie informujemy, że umowa w spawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności
wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Równocześnie informujemy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień
Publicznych przysługują środki ochrony prawnej określone w SIWZ oraz w Dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
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