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Informaqa
o wyniku postępowania

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie zgodnie
z art. 92 ustawy — Prawo Zamówień Publicznych zawiadamia, że wynik
przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na „Zakup i dostawę sprzętu medycznego” w ramach projektu numer
POIS.09.01.00-OD-O164/17 pn. „Modernizacja i rozbudowa szpitalnego oddziału
ratunkowego celem rozwoju systemu ratownictwa medycznego w powiecie staszowskim”
,po dokonaniu oceny ofert, jest następujący:
1. W zadaniu numer 1 - wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

BIOCOR Tomasz Ostrowski; ul. Polna Sf, 58-521 Jeżów Sudecki.
Streszczenie wszystkich złożonych ofert do zadania numer 1 wraz z przyznanapunktacj '

. . Liczba pkt Liczba pkt
Numer Firma ("a.zwa) lub L'CZba Pkt w kryterium w kryterium Łączna liczbanazwrsko w kryterium . ,oferty konawc cena” „Termin „Okres punktow

wy y " dostawy" gwarancji”
2 BIOCOR Tomasz

Ostrowski; ul. Polna
Bf, 58-521 Jeżów 60 5 1 66

Sudecki

2. W zadaniu numer 2 - wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
Formed Spółka z ograniczona odpowiedzialnościa. Sp. k,; ul. Leśnianka 97, 34—300 Żywiec
Streszczeniewszystkich złożonych ofert do zadania numer 2 wraz z przyznana punktacj '

. . Liczba pkt Liczba pkt
,

Numer Firma (nazwa) hlb L'CZba Pkt w kryterium w kryterium Łączna liczba
oferty nazwrsko w kryterlum Termin Okres punktówwykonawcy „cena” " ., " ..„dostawy gwarancji

3 Formed Spółka z oo.
Sp. k. ul. Leśnianka 60 5 1 66
97, 34-300 Żywiec

3. W zadaniu numer 3 — wybrano najkorzystniejszą ofertę złożona przez:
Formed Spólka z ograniczona odpowiedzialnością, Sp. k.; ul. Leśnianka 97, 34-300 Zywiec
Streszczeniewszystkich zlożonych ofert do zadania numer 3 wraz z przyznana punktacj ;

. . Liczba pkt Liczba pkt
Numer Firma (nazwa) IUb LICZba Pkt w kryterium w kryterium Łączna liczba
oferty nazw:sko w kryterium Termin Okres punktówwykonawcy „cena" [i ..

” ..„ostawy gwaranqi
3 Formed Spólka z o.o.

Sp. k. ul. Leśnianka 60 5 1 66
97, 34—300 Zywiec



4. W zadaniu numer 4 — wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
WCZL ANMED Przychodzka Maria. 62-035 Kórnik, ul. H. Kołłątaja 4
Streszczenie wszystkich złożonych ofert do zadania numer 4 wraz z przyznana punktacj ;

. . Liczba pkt Liczba pkt
Numer Fm": (znani/(a) hlb thfzęaręlrrtn w kryterium w kryterium Łączna liczba
oferty ak

WIS o w Eye: „ „Termin „Okres punktów
wy onawcy ” a dostawy" gwarancji"

4 WCZLANMED
Przychodzka Maria ,

52-035 Kórnik 60 10 1 71

ul. H. Kołłątaja 4

5. W zadaniu numer 5 — wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
MEDOK OLAF KORGEL, 48-250 GŁOGÓWEK, ul. REYMONTA 7
Streszczeniewszystkich złożonych ofert do zadania numer 5 wraz z przyznana punktacj ;

. . Liczba pkt Liczba pkt
Numer Firma (nazwa) lub L'CZba Pkt w kryterium w kryterium Łączna liczbanaZWIsko w kryterium . ,oferty konawc cena” „Termin „Okres punktow

wy y ” dostawy" gwarancji”
5 MEDOK OLAF

KORGEL
48—250 GŁOGÓWEK 50 m 25 95

ul. REYMONTA 7

Oferty firm. które zostały wybrane w niniejszym postępowaniu w poszczególnych w/w zadaniach są
najkorzystniejszymi (posiadają najkorzystniejszy bilans punktowy w oparciu o kryteria oceny ofert) ofertami
złożonymi do Zamawiającegodo przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawę sprzętu medycznego"
w ramach projektu nr POIS.09.01.00-00—0164l17 pn. „Modernizacja i rozbudowa szpitalnego oddziału
ratunkowego celem rozwoju systemu ratownictwa medycznego w powiecie slaszowskim”.
Oferty są zgodne z Ustawą — prawo zamówień publicznych, ich treść odpowiada treści siwz a także spełniają
wszystkie wymaganewarunki przez Zamawiającego ujęte w SIWZ.

Staszów, dnia 14.02.2019 r.


