
OGŁOSZENIE

 o wyborze oferty 

z dnia 22.02.2013 r.

Oznaczenie sprawy :ZP/Nr 6/PN/13

Zgodnie z art. 92 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z Dz.  
U. z 2010 nr 113, poz.  759 ze zm.)  zamawiający  informuje,  że w postępowaniu  prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego na bieżące dostawy materiałów szewnych

Złożono ogółem:   4 oferty

Wybrano:

Pakiet Nr 2,6 -  Oferta Nr 1 Firma  Johnson&Johnson Poland Sp z o.o., ul. Iłżycka 24
02-135 Warszawa

Pakiet Nr 2 – 7 244,64 brutto /pkt 100
Pakiet Nr 6 – 9 158,40 brutto /pkt 100

Pakiet nr 1,5          -  Oferta  Nr 4   Firma   Covidien Polska Sp z o.o. ul. Al. Jerozolimskie 162 ,
 02-342 Warszawa 

Pakiet Nr 1 – 113 604,96 brutto /pkt 100
Pakiet Nr 5  –   46 656,00 brutto/pkt 100 

Pakiet nr 4 – Oferta Nr 4 Firma ARNO-MED Sp. z o.o. ul. Kolejowa 24,55-081 Mietków 
                                                
                                                 Pakiet Nr 4 – 1 205,82 brutto/pkt 100

Uzasadnienie wyboru: 
Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie ze specyfikacją istotnych 
warunków  zamówienia  przy  wyborze  oferty  zamawiający  kierował  się  kryterium:  cena.
Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono,że 
w/w  oferty   odpowiadają  wszystkim  wymaganiom  określonym  w  ustawie  oraz  w  specyfikacji  istotnych 
warunków zamówienia i zostały ocenione, jako najkorzystniejsze w oparciu o podane w specyfikacji kryterium 
wyboru.

Na podstawie art. 93 ust 1 komisja  unieważniła postępowanie  na pakiet Nr 3, ponieważ nie złożono żadnej  
oferty  nie podlegającej odrzuceniu.

Zgodnie z art.86 ust.3 prawa zamówień publicznych zamierzaliśmy przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego
zamówienia kwotę w wysokości  220 134,00  zł brutto 

Na  zawarcie  umowy  między  stronami  wyznaczyliśmy  dzień  28  lutego  2013  roku.
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