
Samodzielny Publiczny
SZPITAL MIEJSKI W SOSNOWCU

ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec

Sosnowiec, .f?~ ...ą~.·.?f?.-!p'f".

OGŁOSZENIE WYNIKU POSTĘPOWANIA

Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu, 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, zawiadamia o
wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej
193 tys. euro na dostawę tonerów, tuszy i taśm do urządzeń biurowych.
ZZP-2200-9/1 O

Do ww. postępowania przetargowego wpłynęło 6 ofert.

Na mocy art. 87 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonano w ofercie firmy PHU
PLUS 87-100 Toruń, ul. Warszawska 10/12 poprawy omyłki pisarskiej w poz. 15 formularza
asortymentowo-cenowego. Wykonawca wpisał wartość brutto produktu 976,00 zł przy cenie
jednostkowej netto 80,00 zł i stawce VAT 22%.
Dokonano poprawy wartości brutto pozycji 15 na kwotę 97,60 zł, bez żadnych konsekwencji
rachunkowych dokonanej poprawy, gdyż taka kwota została wliczona do wartości ogółem przedmiotu
zamówienia.

Na mocy art. 89 ust. l pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych odrzucono ofertę firmy PROMYK
S.C. Wanda Kurczyna, Jolanta Zimna 41-200 Sosnowiec, ul. Teatralna 11 z uwagi na to, że jej treść nie
odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wykonawca w formularzu asortymentowo-cenowym nie podał li katalogu żadnego produktu.

Na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych odrzucono ofertę firmy A-Z BIURO
Adam Watoła 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Oświęcimska 3 z uwagi na to, że jej treść nie odpowiada
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wykonawca w formularzu asortymentowo-cenowym nie podał li katalogu produktu określonego pod
poz. l, 18, 19.
Zbiorcze zestawienie złożonych ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert,
zawierające przyznaną im punktację zgodnie z przyjętym kryterium: cena 100%:

Nr Wykonawca Liczba pkt. w
oferty kryterium cena 100%

l PHU PLUS 100,0087-100 Toruń, ul. Warszawska 10/12
'l Hicopy Polska sp. z 0.0.

86,50-' 30-148 Kraków, ul. Lindego 7

4 BIURO PLUS AS OFFICE Stefan Krzanowski
84,6542-506 Będzin, ul. Wolności 110a

5 MAGALIS Magiera Zbigniew 43,4144-217 Rybnik, ul. Buhla 43F
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NIP: B44-33. 73~832



Zamawiający podpisze umowę z firmą'

Nr
Wartość z

oferty Wykonawca podatkiem Uzasadnienie wyboru
VAT

Zgodnie z kryterium

PHU PLUS
określonym w SIWZ oferta

1 87-100 Toruń, ul. Warszawska 10/12 43532,04 zł uzyskała największą liczbę
punktów spośród złożonych
ofert

Zgodnie z art. 94 ust. l pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, umowa zostanie zawarta w
terminie nie krótszym niż 5 dni od daty przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień
publicznych.


