Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy CMKP
ul. Konarskiego 13
05-400 Otwock

Otwock, dnia 09.08.2017

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania przetargowego na „Zakup akumulatorowych, traumatologiczno – ortopedycznych napędów chirurgicznych wraz z dostawą ostrzy do pił
przez okres 24 miesięcy”
DZP/47/2017

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831)
zwanej dalej „ustawą Pzp” informuje, iż w niniejszym postępowaniu za najkorzystniejszą uznał ofertę Wykonawcy:

Numer
oferty

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

1

Stryker Polska Sp. z o.o.
Ul. Poleczki 35
02-822 Warszawa

2

OrtoCare Sp. z o.o.
Ul. Ryżowa 33A
02-495 Warszawa

Termin
dostawy
(zadanie 1)
-5%
Cena
60%

Zapewnienie
sprzętu
zastępczego na
czas naprawy
gwarancyjnej
oraz przeglądu
gwarancyjnego
przekraczającyc
h 48 godzin –5 %

Jednostkowa cena
brutto elementów
jednorazowych - ostrzy
do pił (zadanie 2)
–20 %

Liczba różnych
numerów
katalogowych
zaoferowanych
ostrzy dla danej
grupy ostrzy
(zadanie 2)
- 10%

Przyznane
pkt

60 %

5%

5%

20 %

10 %

100 pkt

49,36 %

5%

5%

10,21 %

4,58 %

74,15 pkt

Oferta jest zgodna z ustawą Pzp, spełnia wszystkie wymagania siwz oraz uzyskała najwyższą liczbę pkt w przyjętym kryterium oceny ofert.

INFORMACJA O TERMINIE ZAWARCIA UMOWY

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni
od dnia przesłania faksem lub drogą elektroniczną niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
W związku z powyższym Zamawiający zaprasza Wykonawcę, którego oferta/oferty została wybrana jako najkorzystniejsza, do podpisania umowy w dniu 16.08.2017,
w godzinach 09:00 – 15:00, w siedzibie Zamawiającego, (łącznik EF, I piętro, przed wejściem na oddział VII).
Zamawiający dopuszcza przekazanie umowy Wykonawcy drogą e-mailową na wniosek Wykonawcy.

z up. Dyrektora SPSK
Dyrektor ds. Technicznych
Sławomir Chaberek

