
Śrem, dnia 16.03.2015

Ogłoszenie

z dnia 16.03.2015r.

o wyniku i udzieleniu zamówienia

 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

„na dostawę endoprotez i implantów ortopedyczneych"

     Na podstawie art.92 ust.1 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku 
(Dz.U.z 2013 poz 907 z późn. zm.) Zamawiający  zawiadamia,że dokonano wyboru ofert w postępowaniu 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "endoprotezy i implanty ortopedyczne".
-nr sprawy: ZP/ 5  /PN/15

Złożono ogółem:   2  oferty

Streszczenie  oceny i porównania złożonych ofert . Punktacja  od 0 – 100 

Pakiet Nr 15
Wybrano: BIOMET POLSKA Sp. z o. o.uL. PŁOWIECKA 75, 04-501 WARSZAWA 
– wartość  brutto 54 984,96 zł  

Nr oferty Nazwa firmy Liczba punktów 
kryterium cena 

Liczba punktów kryterium 
termin dostawy

Razem

1 BIOMET POLSKA Sp. z o. o.
UL. PŁOWIECKA 75
04-501 WARSZAWA

90 10 100

W pakiecie Nr 15 złożono  1 ofertę

       Na zawarcie umowy między stronami wyznaczyliśmy 17.03.2015 roku.

Pakiet Nr 22
Wybrano: BIOMET POLSKA Sp. z o. o.uL. PŁOWIECKA 75, 04-501 WARSZAWA 
– wartość brutto 19 569,60 zł

Nr oferty Nazwa firmy Liczba pkt 
kryterium cena 

Liczba punktów kryterium 
termin dostawy

Razem 

1 BIOMET POLSKA Sp. z o. o.
UL. PŁOWIECKA 75
04-501 WARSZAWA

90 10 100



2 SMITH-NEPHEW SP . Z O. O.
UL. MARYNARSKA 15
02-674 WARSZAWA 

66,56 10 76,56

W pakiecie Nr 22 złożono  2 oferty
      

 Na zawarcie umowy między stronami wyznaczyliśmy 23.03.2015 roku.

                            
Uzasadnienie  wyboru: Oferty  zgodne  ze  specyfikacją  istotnych  warunków  zamówienia  i  wybrane  w 
oparciu o kryterium oceny ofert – cena 90%
                                             - termin dostawy 10%

Zgodnie z art.86 ust.3 prawa zamówień publicznych zamierzaliśmy przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego 
zamówienia kwotę w wysokości  165 672,00 zł brutto 

 Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie:

1. pakietów nr:  20, 23, 34, 41, 42  - na podstawie  art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) – nie złożono żadnej oferty nie podlegającej  

odrzuceniu.

          Prezes Zarządu

       Michał Sobolewski
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