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POWIADOMIENIE
o

wyborze najkorzystniejszej oferty

W zwi4zku z zakohczeniem postgpowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, a w
po1niejszym terminie rez.vgnacj4
pakiecie nr 9

-

z

podpisania umowy przez W]rkonawcg najkor4rstniejszego w

Introduktory udowe oraz nr

15

-

Torqer w procedurze prowadzonej w trybie ,rprzetarg

nieograniczony" na ,,Dostawg sprzgtu jednorazowego uiytku do Pracowni Hemodynamiki SP ZOZ

w Garwolinie", zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zam6wiefr
Publicznych (Dz. U. 22017 r. poz.

Zadanie nr 9

- Introduhorv

1,579

zp62n. zm.) Komisja Przetargowa wybrala ofertg firmy:

udowe

BALTON

Sp. z o.o.
ul. Nowy Swiat 7 m,14,

00-496 Warszawa
(oferta nr 8)

Cena oferfit:

o
o

netto 2 500,00 zl;
brutto 2 700.00 zl

Zadanie nr 15

- Torqer
BALTON Sp. z o.o.
ul. Nowy Swiat 7 m.14,
00-496 Warszawa
(oferta nr 8)

Cena oferty:

o
o

netto 1 600,00 zl;
brutto | 728.00 zl

Uzasadnienie wyboru:

Komisja Przetargowa

v,rybraNa powyhszq

umowy Wykonawcy tj. firmy Agencja Naukowo

Wroclawiu pierwotnie wylonionego

w

(Introduktory udowe) oraz zadania nr 15

ofertg

-

w

rwi4zku z odst4pieniem od podpisania

Techniczna SYMICO Sp. z o.o. z siedzib4 we

przedmiotowym postgpowaniu

w

nr

zakresie zadania

9

- (Torqer), kt6ry to przedstawil najkorzystniejsz4 ofertg ww.

pakietach.

Wybrana oferta jest kolejn4 najkorzystniejsz4 spoSr6d pozostalych ofert zNoaonych we wskazanym

powyiej pakiecie, ponadto spetrnia warunki udzialu w postgpowaniu, jest kompletna

i

nie podlega

odrzuceniu.

Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajduj4cego sig w SIWZ udzielila ww.
ofercie

nastgpr.rj 4cej punktacj

i:

Streszczenie ocen

ofert
Liczba pkt w

Numer

Nr

oferty

zadmia

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium
Cena - 600/o

kryterium

Termin dostawy

8

9

8

t5

.BALTON

uL Nowy Swiat

7

Sp. z o.o.

m 14,00-496

.BALTON

l4/arszawa

Sp. z o.o.

uL Nowy Swiat 7 m 14,00496lilarszawa

60,00

40,00

100

60,00

40,00

100

Umowa w sprawie zam6wienia publicznego moie by6 zawarta po dniu 31.01.2019 r.

Zamawiaiacv nie ustanawial dvnamicznego systemu zakup6w.

Jednocze6nie zawiadamiamy,

i2 wobec czynno$ci podjgtych przez Zamawiaj4cego w toku

postgpowaniamaj4 Paristwo prawo wnie$6 odwolanie w terminach

Razem

40o/o

i formie

okre6lonych

w art. 180

ustawy Prawo Zamowieri. Publicznych.
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WNIOSEK

Szanowni Paristwo.

Bardzo proszg o niezwloczne potwierdzenie otr4rmania niniejszego pisma wraz podaniem
iloSci czytelnych kart.

tel./faks (25) 684-46-19

u)

tL

