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ZESPÓŁ  OPIEKI  ZDROWOTNEJ
w Świętochłowicach

ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice
 Sąd Rejonowy w Katowicach Nr KRS

0000042462
NIP 627-16-69-770, REGON  000311450
Dyrektor           tel.032/ 245-34-40
                         tel.032 /770-77-84
Kadry               tel. 032/245-25-54
Gł. księgowa    tel. 032/245-25-28 Świętochłowice, dnia 17 sierpnia 2011 r.
 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1  Ustawy z dnia 29 stycznia  2004  r. Prawo
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.) Samodzielny
Publiczny Zakład  Opieki Zdrowotnej pn. „Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach”
informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę
noża ultradźwiękowego z osprzętem i narzędziami wielokrotnego użytku; znak sprawy:
22/ZA/11; wybrano następującą ofertę:

Olympus Polska Sp. z o.o.
ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa

z kwotą brutto 138 147,84 zł
liczba pkt w kryterium –  100 pkt

Uzasadnienie wyboru:
Wybrany Wykonawca zaoferował korzystny bilans ceny oraz spełnił pozostałe warunki określone
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Ustawie Prawo Zamówień Publicznych.
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Nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy
Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem i porównaniem oceny złożonych
ofert:

Nr
oferty

Firma (nazwa) oraz adres
Wykonawcy

Wartość netto Wartość brutto Ilość punktów
ogółem

1. Olympus Polska Sp. z o.o.
ul. Suwak 3
02-676 Warszawa

127 658,42 zł netto 138 147,84 zł brutto 100 pkt

Oferta złożona przez Wykonawcę została oceniona przez Zamawiającego w oparciu o kryteria
wskazane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.) Zamawiający może podpisać
umowę w sprawie zamówienia publicznego na dostawę noża ultradźwiękowego z osprzętem
i narzędziami wielokrotnego użytku; znak sprawy: 22/ZA/11, w terminie nie krótszym niż 5 dni
od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, tj. 23.08.2011 r.


