_________TABLICA OGŁOSZEŃ/STRONA INTERNETOWA_________
ZP-PCM/1D/2008

Wieruszów, 2008-10-10

SPROSTOWANIE DO
ZAWIADOMIENIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów
opatrunkowych dla Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Wieruszowie, Nr
sprawy: ZP-PCM/1D/2008
1. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt.1 Pzp, Powiatowe Centrum Powiatowe sp. z o.o. w
Wieruszowie informuje, Ŝe w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia
najkorzystniejsze oferty złoŜone przez Wykonawców:
Oferta nr 2 - Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego ZARYS Sp. z o.o., ul. Pod Borem
18, 41-808 Zabrze
Pakiet nr 1 – 11 989,89 zł
Pakiet nr 3 – 1 605,00 zł
Pakiet nr 4 – 457,53 zł
Pakiet nr 6 – 15 566,36 zł
Wartość oferty brutto: 29 618,78 zł
Ocena punktowa w zakresie kryterium cena w kaŜdym pakiecie:100 pkt.
Oferta nr 1 - Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., 87-100 Toruń
Pakiet nr 2 : 4 304,44 zł, akiet nr 5: 215,34 zł, Pakiet nr 8: 2 457,03 zł, Pakiet nr 9: 29 981,36 zł,
Pakiet nr 10: 21 592,71 zł, Pakiet nr 11: 839,89 zł.
Wartość oferty brutto: 59 390,77 zł
Ocena punktowa w zakresie kryterium cena w kaŜdym pakiecie :100 pkt.
Oferta nr 3 – Paul Hartman Polska Sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice
Pakiet nr 7: 926,40 zł
Wartość oferty brutto: 926,40 zł
Ocena punktowa w zakresie kryterium cena:100 pkt.
Uzasadnienie wyboru: Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu i złoŜyli
najkorzystniejsze oferty według kryteriów określonych w SIWZ.
Wybrani wykonawcy obowiązani są skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania
umów w terminie do dnia 2008-10-08.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny
Jednocześnie Zamawiający informuje, Ŝe w prowadzonym postępowaniu przetargowym wpłynęła
oferta nr 4 Firmy: Mercator Medical S.A., ul. H. Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Pzp Zamawiający informuje, Ŝe w prowadzonym
postępowaniu Zamawiający nie wykluczył Ŝadnego Wykonawcy i nie odrzucił Ŝadnej oferty.
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia

2004 roku Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z p.
zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej").
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku
zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy,
moŜna wnieść protest do zamawiającego
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub moŜna było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
Zamawiający w związku z zaistniałą pomyłką w załączeniu przesyła:
1) druk ZP-21- Streszczenie oceny i porównanie złoŜonych ofert
2) druk ZP-12 – zbiorcze zestawienie ofert
ww. formularze znajdują się równieŜ na stronie Zamawiającego: www.pcm-nzoz-wieruszow.pl

