
Śrem, dnia 15.02.2016 

Ogłoszenie

z dnia  15.02.2016

o wyniku i udzieleniu zamówienia

 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

na bieżące dostawy materiałów do sterylizacji

     Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku 
(Dz.U.  z  2013  r   poz.  907  z   późn.  zm.)  Zamawiający   zawiadamia  ,że  dokonano  wyboru  ofert  w 
postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na na „Bieżące dostawy materiałów 
do sterylizacji” - nr sprawy: ZP/4/PN/16

Złożono ogółem: 1 ofertę

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

Wybrano:

Pakiet Nr 1

Firma Informer Med Sp z o. o.
ul. Winogrady 118
61-626 Poznań

o wartości  brutto 59 736,66 zł 
(słownie:pięćdziesiątdziewięćtysięcysiedemsettrzydzieścisześćzłotych66/100)
Termin dostawy: 3 dni

Nr oferty Nazwa i adres Wykonwcy Liczba pkt 
kryterium cena 

Liczba pkt 
kryterium 

termin 
dostawy 

Razem 

1 Informer Med Sp z o. o.
ul. Winogrady 118
61-626 Poznań

90 10 100

Na pakiet Nr 1 złożono 1 ofertę

Pakiet Nr 2
Firma KTG SEMIGAT S.A.
ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
o wartosci brutto 3 609,74 zł (słownie: trzytysiącsześćsetdziewięćzłotych74/100)
Termin dostawy: 2 dni



Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy Liczba pkt 
kryterium cena 

Liczba pkt 
kryterium 

termin 
dostawy

Razem 

1 Informer Med Sp z o. o.
ul. Winogrady 118
61-626 Poznań

81,37 6,67 88,04

2 KTG SEMIGAT S.A.
ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa

90 10 100

Na pakiet Nr 2 złożono 2 oferty

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 61 299,96 zł brutto. 

W związku z tym, że kwota wybranej oferty przekracza kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia Zamawiający  oświadcza, że dysponuje środkami finansowymi zwiększającymi 
naszą zamierzoną kwotę 61 299,96 zł do ceny oferty najniższej tj. 63 346,40  zł 
Informer MED Sp z o. o. ul. Winogrady 118, 61-626 Poznań

Zgodnie art. 94 ust.1ustawy Pzp  na zawarcie umów  między stronami Zamawiający wyznacza 
dzień 22.02.2016 r.
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