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dotyczy: zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty i o uzyskanej punktacji.

 Samodzielny Publiczny Szpital  Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w
Zamościu  ul.  Aleje  Jana Pawła II  10 stosownie do art.  92 ust.  1 ustawy Prawo
zamówień  publicznych  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  (Dz.  U.  z  2017r  poz.  1579)
informuje,  iż  w  ramach  prowadzonego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia
publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  dostawę  aparatury  do
wentylacji  noworodków  jako  najkorzystniejsza   w  poszczególnych  zadaniach
została wybrana oferta:

Zadanie 1 Respirator

Dutchmed  PL  Sp.  z  o.o.  ul.  Szajnochy  14;  85-738  Bydgoszcz  –  cena  brutto
239.760,00 zł.

Uzasadnienie  wyboru: jest  to  oferta  najkorzystniejsza,  tj.  oferta  przedstawiająca
najkorzystniejszy bilans punktów za cenę i pozostałe kryteria. SIWZ informowała, że
za najkorzystniejszą ofertę w ramach tego przetargu zostanie uznana oferta,  która
uzyska największą liczbę punktów za wszystkie kryteria oceny łącznie.  

Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Dutchmed PL Sp. z o.o. ul. Szajnochy 14; 85-738 Bydgoszcz – cena 60% – 60,00
pkt,  okres  gwarancji  10  %  -  10,00  pkt.,   jakość  30%  -  30,00  pkt.  łączna
punktacja – 100,00  pkt;

Zadanie 2 Aparat do wspomagania oddechu metodą nCPAP.

Kroban Anna Korczyńska  ul.  Piotrkowska 182 lok.  451;  90 –  368 Łódź –  cena
brutto 97.200,00 zł.

Uzasadnienie  wyboru: jest  to  oferta  najkorzystniejsza,  tj.  oferta  przedstawiająca
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najkorzystniejszy bilans punktów za cenę i pozostałe kryteria. SIWZ informowała, że
za najkorzystniejszą ofertę w ramach tego przetargu zostanie uznana oferta,  która
uzyska największą liczbę punktów za wszystkie kryteria oceny łącznie.  

Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Kroban Anna Korczyńska ul. Piotrkowska 182 lok. 451; 90 – 368 Łódź  – cena 60%
– 60,00 pkt, okres gwarancji 10 % - 10,00 pkt.,  jakość 30% - 30,00 pkt. łączna
punktacja – 100,00  pkt;

Zadanie  3  Aparat  do  nieinwazyjnego  wspomagania  oddychania  metodą
wysokich przepływów (VAPOTERM)

Dutchmed  PL  Sp.  z  o.o.  ul.  Szajnochy  14;  85-738  Bydgoszcz  –  cena  brutto
49.680,00 zł.

Uzasadnienie  wyboru: jest  to  oferta  najkorzystniejsza,  tj.  oferta  przedstawiająca
najkorzystniejszy bilans punktów za cenę i pozostałe kryteria. SIWZ informowała, że
za najkorzystniejszą ofertę w ramach tego przetargu zostanie uznana oferta,  która
uzyska największą liczbę punktów za wszystkie kryteria oceny łącznie.  

Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Dutchmed PL Sp. z o.o. ul. Szajnochy 14; 85-738 Bydgoszcz – cena 60% – 60,00
pkt, okres gwarancji 10 % - 10,00 pkt.,  jakość 30% - 0,00 pkt. łączna punktacja
– 70,00  pkt;

lek. med. Marek Lipiec
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa 
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