
       Zamość, dnia 24 grudnia 2020 r.

 DZP.3320.64.20

Dotyczy: informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

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 informuje,  że w ramach prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego  na  dostawę
sprzętu  do  zamykania  wad  wrodzonych  serca w poszczególnych  zadaniach
jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:
 
Zadanie 1
Polimed  Sp. z o.o., ul. Poleczki 12, 02-820 Warszawa

Uzasadnienie  wyboru:  Oferta  wykonawcy  została  oceniona  jako  oferta
najkorzystniejsza tj. o najniższej cenie - jedyne obowiązujące kryterium oceny ofert
to cena 100%. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Polimed  Sp. z o.o.,  ul. Poleczki 12, 02-820 Warszawa – kryterium „Cena”: ilość
uzyskanych punktów/ łączna ilość uzyskanych punktów – 100,00 pkt.

Zadanie 2
Abbott Medical Sp. z o.o., ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa

Uzasadnienie  wyboru:  Oferta  wykonawcy  została  oceniona  jako  oferta
najkorzystniejsza tj. o najniższej cenie - jedyne obowiązujące kryterium oceny ofert
to cena 100%. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Abbott Medical Sp. z o.o., ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa – kryterium „Cena”:
ilość uzyskanych punktów/ łączna ilość uzyskanych punktów – 100,00 pkt.

Zadanie 3
„Hammermed Medical Polska  Sp z o.o. Sp. k., ul. Kopcińskiego 69/71, 90-032 Łódź

Uzasadnienie  wyboru:  Oferta  wykonawcy  została  oceniona  jako  oferta
najkorzystniejsza tj. o najniższej cenie - jedyne obowiązujące kryterium oceny ofert
to cena 100%. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
„Hammermed Medical Polska  Sp z o.o. Sp. k., ul. Kopcińskiego 69/71, 90-032 Łódź
– kryterium „Cena”: ilość uzyskanych punktów/ łączna ilość uzyskanych punktów –
100,00 pkt.
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Zadanie 4
Boston Scientific Polska Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa

Uzasadnienie  wyboru:  Oferta  wykonawcy została  oceniona  jako oferta  najkorzystniejsza
tj. o najniższej cenie - jedyne obowiązujące kryterium oceny ofert to cena 100%. Wykonawca
nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Boston Scientific  Polska Sp. z  o.o.,  Al.  Jana Pawła II  22,  00-133 Warszawa – kryterium
„Cena”: ilość uzyskanych punktów/ łączna ilość uzyskanych punktów – 100,00 pkt.

Zadanie 5
Abbott Medical Sp. z o.o., ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa

Uzasadnienie  wyboru:  Oferta  wykonawcy została  oceniona  jako oferta  najkorzystniejsza
tj. o najniższej cenie - jedyne obowiązujące kryterium oceny ofert to cena 100%. Wykonawca
nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Abbott  Medical Sp. z o.o.,  ul.  Postępu 21B, 02-676 Warszawa – kryterium „Cena”: ilość
uzyskanych punktów/ łączna ilość uzyskanych punktów – 100,00 pkt.

Umowy zostaną zawarte w terminie określonym w art.  94 ust.  2 pkt 1 lit.  a) ustawy
Prawo zamówień publicznych.

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
Samodzielnego Publicznego
 Szpitala Wojewódzkiego 

im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
lek. med. Marta Węgrzyn – Bąk 
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