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Samodzielny Publiczny
SZPITAL MIEJSKI W SOSNOWCU

ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec

Sosnowiec,02.04.201Or.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu, ul. Szpitalna l, 41-219 Sosnowiec
informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej
poniżej 193 tys. euro, na dostawę implantów ortopedycznych: Endoproteza połowicza cementowa,
numer sprawy ZZP-2200-18/1O.
Postępowanie przeprowadzono zgodnie z art. 10 ust. l oraz art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późno zm.).
Do ww. postępowania przetargowego wpłynęła 1oferta.

Zbiorcze zestawienie złożonych ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert,
zawiera przyznaną im punktację zgodnie z przyjętym kryterium: cena 100%

Zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz.U
z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z późno zm.) dokonano poprawy oczywistej omyłki rachunkowej w
formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik nr 4 do SlWZ), wartość zamówienia netto z 600,00 zł
na 5 607,50 zł oraz wartość zamówienia brutto z 6000,02 zł na 6000,03 zł, a także łączną wartość
brutto pakietu z 6 000,02 zł na 6 000,03 zł.
Jednocześnie poprawiono wartość zamówienia brutto w Formularzu oferty (załącznik nr l do SlWZ).

P b d .. 'Z ł . tlrt ł d' fio a amu l oceme amawiajacy z ozona o e tę uzna za wazną. l po rpisze umowę z rma:

Wykonawca Wartość z podatkiem Uzasadnienie wyboru
VAT

Aesculap Chifa Sp. z 0.0. Zgodnie z kryterium określonym w
ul. Tysiąclecia 14 6000,03 zł SlWZ oferta uzyskała 100 punktów.
64-300 Nowy Tomyśl Jedyna ważna oferta.

Zgodnie z art. 94 ust. l pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, umowy zostaną zawarte 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 z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
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