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OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
na dostawę
klipsów do zabiegów chirurgicznych, noży harmonicznych, staplerów,
workÓw la pa roskopowych
Wielospecjalistycznego Szpitata Miejskiego im. Józela Strusia w poznaniu
w trybae przetargu nieograniczonego
Uprzejmie informuje, iz w wyniku ponownej oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne

w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę klipsów do zabiegów chirurgicznych, noży
harmonicznych| staplerów, worków laparoskopowych w pakiecie 3 wybór został dokonany na
podstawie kryterium oceny ofert: cena B0o/o ocena parametrów technicznych i uzytkowych
Wpłynęło5 ofert niepodlegających odrzuceniu, które uzyskały następującą punktację:

2oo/o.

Oferta nr 1
Biomedica Poland Sp. zo,o., ul. Raszyńska 13, 05-500 Piaseczno

- cena brutto: B2.377,oo pLN
uzyskała 64,74 pkt.
Oferta nr 5
Beryl Med. Ltd Londyn W1F7PP, 1 Floor, 26 Fouberts Place - cena brutto: 45.547,92 PLN uzyskała
83,00 pkt.
Oferta nr 8
Mediom Sp. z o,o., ul. M. Skłodowskiej-Curie 34, 41-819 Zabrze - cena brutto: 68,404118 pLN
uzyskała 73,27 pkt.
Oferta nr 9
Peters Surgical Polska Sp.z o.o., ul. Wenecka 12, 03-244 Warszawa - cena brutto: 112.861,51 pLN
uzyskała 33,40 pkt.

Oferta nr

1O

Aesculap Chifa Sp. z o.o.1 ul. Tysiąclecia 14,64-300 Nowy Tomyśl- cena brutto: 161.025,73 pLN
uzyskała 42,63 pkt.

Wybrano ofertę nr 5 jako ofertę najkorzystniejszą i spełniającą wymagania SIWZ z pośród ofert
n

iepod legających od rzucen i u

Zamawiający informu je, iż stosownie do treŚci art, 94 ust. 2 pkt 3) i 3 lit a), ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 20t5r. poz 2t64 z pożn. zmian) umowa w
sprawie w/w zamówienia publicznego może zostaĆ zawarta przed upływem terminu, o którym mowa w
art.94 ust 1 pkt. 2) ustawy Pzp.
powazaniem
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