Limanowa dnia: 2021-05-10

OGŁOSZENIE O PONOWNYM
wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania nr 1
Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na
”Dostawy : akcesoria do elektrochirurgii, laparoskopii i zamykania naczyń ujęte w 5 zadaniach
asortymentowych” – znak sprawy NZ/04/D/P/AC/2021.

Zamawiający, Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego, Sekcja Zamówień Publicznych,,
działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz.
2019 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, że w toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta:
EMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
ul. Ryżowa 69a, 05-816 Opacz Kolonia
na: Zadanie nr 1: Akcesoria do elektrochirurgii za cenę brutto 65 094,84 zł.
Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia Wymagania Zamawiającego i jest najkorzystniejsza w oparciu o kryteria
oceny ofert określone w SWZ
Punktacja przyznana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert wraz z łączną liczbą punktów:
Zadanie częściowe
1 - Akcesoria do
elektrochirurgii
1 - Akcesoria do
elektrochirurgii

Nazwa i adres wykonawcy
Pol-Med Plus Lidia Kuśnierz
Czarnochowice 67, 32-020 Wieliczka

EMED Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Ryżowa 69a, 05-816 Opacz
Kolonia
Informacja o terminie zawarcia umowy:

Nazwa kryterium - liczba pkt

Razem

1 - Cena - 60.00
2 - Niezmienność ceny - 40.00

REZYGNACJA

1 - Cena - 45.81
2 - Niezmienność ceny - 40.00

85,81

Umowa w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Pzp, zostanie zawarta, z uwzględnieniem
art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty.
Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli
zachodzą okoliczności wymienione w art. 308 ust. 3 ustawy Pzp.
Signed by /
Podpisano przez:
Adela Beata Ćwik
Szpital Powiatowy
w Limanowej
Date / Data: 202105-10 13:46

