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Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

1.Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych 
   ( Dz. U. z 2007 r Nr.223 poz.1655 .) w imieniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
   Zdrowotnej n/P ul. Tomaszowska 43 26-420 Nowe-Miasto n/P informuję, że w postępowaniu o
   udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę  Wyrobów
   medycznych oznaczenie sprawy ZP,PN / 10  / 2008 wybrana została oferta wykonawcy w :
 1.Zadaniu nr 1 – Drobny sprzęt medyczny  
  a)Bialmed Sp.  z  o.o.    ul.  Marii Konopnickiej 11 a   12-230     Biała Piska.
     Wykonawca ten uzyskał  100 pkt , z uzasadnieniem: Wykonawca uzyskała największą ilości
     punktów spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu i zapisy SIWZ. Przedstawiona cena
     oferty jest korzystna dla zamawiającego i mieści się w granicach ceny jaką zamawiający
     przeznaczył na realizacje  tego zadania. Wykonawca dostarczając asortyment  zawarty w tym
     zadaniu w latach poprzednich wykazał się rzetelności, solidnością i dobrą jakością dostarczanego
     przedmiotu zamówienia.
  b)W zadaniu tym nie uczestniczyli inni wykonawcy.
 2. Zadanie nr 2 – Przyrządy do resuscytacji i anestezjologii
  a)”AKME” Wojciech Palejko , Anna Stachyra – Palejko Sp. j.  ul. Postępu 1 02-676 Warszawa -
     Wykonawca ten uzyskał 100 pkt. z uzasadnieniem : Wykonawca uzyskując największą ilości
     punktów , spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu i zapisy SIWZ. Przedstawiona cena
     oferty  jest korzystna dla zamawiającego i mieści się w granicach ceny ,jaką zamawiający
     przeznaczył na realizacje  zadania. Wykonawca znany jest zamawiającemu z dotychczasowych
     dostaw przedmiotu zamówienia.
  b)W zadaniu tym nie uczestniczyli inni wykonawcy.
 3.Zadanie nr 3 – Materiały opatrunkowe
  a) Paul Hartman Polska Sp. z  o.o.  ul. Partyzancka 133/151  95 – 200 Pabianice  - Wykonawca
      ten uzyskał 100 pkt z uzasadnieniem :Wykonawca uzyskała największą ilości punktów , spełnił
      wszystkie warunki udziału w postępowaniu i zapisy SIWZ.
      Przedstawiona cena oferty jest korzystna dla zamawiającego i mieści się w granicach ceny jaką
      zamawiający przeznaczył na realizacje  tego zadania. W okresie wcześniejszej współpracy nie było
      żadnych reklamacji i narzekań ze strony  personelu użytkującego na jakość dostarczanego
      przedmiotu zamówienia.
  b)W zadaniu tym nie uczestniczyli inni wykonawcy.
 4) Zadanie nr 4 – Osprzęt do  laparoskopu
     W zadaniu tym nie złożono żadnej oferty .W związku z tym unieważniono postępowania w tym
     zadaniu na podstawie art 93 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r Nr
     223 poz.1655). Jednocześnie Komisja informuje , iż cena szacunkowa zadania w okresie 2 lat
     wynosi 22.454,33  zł i została obliczona na podstawie  zawartych umów w roku ubiegłym , cen
      rynkowych oraz powiększona o wskaźnik wzrostu cen i usług. W związku  z tym , iż  cena zadania
      nie  przewyższa wartości 14.000 euro  istnieje możliwość realizacji w/w zadania na podstawie
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    Zarządzenia Dyrektora  SP ZOZ w Nowym-Mieście n/P z dnia 31.12.2007 r dotyczącego określenia
    zasad udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej  równowartości
    kwoty 14.000 euro.
 5.Kryteria oceny : cena    - 100% gdzie  1%=1pkt.
  - wzór do obliczenia ceny :   Kryterium : cena       ( n  :  w  )    x   waga kryterium
         n – najniższa wartość z zaoferowanych ofert
         w – wartość z badanej oferty 
6.W postępowaniu tym w wszystkich zadaniach nie zostały odrzucone oferty wykonawców na
   podstawie art. 89 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych .
7.Z postępowania nie wykluczono w żadnym zadaniu  wykonawcy na podstawie art.24 ust 1  ustawy
   Prawo zamówień publicznych.  
8.Zamawiający  niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty  zamieści niniejsze informacje o
   wyborze oferty, wykluczeniu wykonawców i odrzuceniu oferty również na stronie internetowej oraz
   w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 
9.Zgodnie z art.180  ustawy z 29 stycznia 2004r -Prawo zamówień publicznych mogą Państwo wnieść
   protest .Protest uważa się za wniesiony z chwilą ,gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób ,że
   mógł zapoznać się z jego treścią.

                                                                                                        Tomasz Skura

                                                                                               _______________________
                                                                                                    [imię i nazwisko]
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