
Warszawa, 8 maja 2018 r.
Wojskowa Specjalistyczna
P rzychodnia Lekarska,,Specl-ek"
Samodzielny Publiczny ZaIdad Opieki Zdrowotnej
w Warszawie
Al. Gen. A. ChruSciela,,Montera" 103
00-910 Warszawa
1e1.22 673 52 35lfax.22 613 51 93
e-mail : pr z:r cho dnta@sp zo zaon.pl

Nr sprawy: PL AON/WW0312018 po wszystkich Wykonawc6w
Dotyczy: zam6wienia na dostawg artykul6w jednorazowych, opatrunkowych, pomocniczych

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia ,,Speclek' SPZOZ w Warszawie z siedzlb4
przy AI. gen. A. ChruSciela,,Montera" 103 w Warszawie zawiadamia o wyborze ofert:

Oferta nr 2, zloZona przez NEOMED Barbara J. Stariczyk, ul. Kajki 18, 05-501 Piaseczno

Uzasadnienie wyboru:

W postgpowaniu zlozono 2 oferty. Wybrano ofertq, kt6ra otrzymala najwigkszq iloS6 punktow spo6r6d ofert
waznych, zgodnie z kryterium okreSlonym w SIWZ tj. cena 100%.
PoniZej przedstawiamy dane wykonawc6w, ktorzy ztoZyli oferty, streszczenie oceny i por6wnania zlozonych ofert
w zakresie kryteri6w oceny okreSlonych w SIWZ, tj. ceny oferty 100%.

Zestawienie zlo2onych ofert wraz z punktacjq

Uzasadnienie odzucenia oferty nr 1

Oferta firmy SINMED sp. z o.o. zostala odrzucona, poniewaz wformularzu cenowym, pozycja nr 9 nie podano
nazwy handlowej/producenta (art. 89 ust. 1 pkt 2) oraz Wykonawca zaoferowal stawkq podatku vat niezgodnq
z obowiqzujqcymi przepisami, co stanowi blqd w obliczeniu ceny. Braki w formularzu cenowym nie podlegajq
uzupelnieniu , a Zamawiajqcy wymagal, aby oferta obejmowala wszystkie pozycje. Blqd w obliczeniu ceny
zobowiqzuje Zamawiajqcego do odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
W zwiqzku z niezgodnoSciq danej oferty z SIWZ Wykonawca zostal wykluczony z udzialu postgpowania, a jego
oferta odrzucona.
Umowa zwybranym wykonawcq zostanie podpisana w terminie zgodnym z tresciq
zam6wiefi publicznych (Dz.U. 2017 po2.1579 zpo2n.zm.).

Nr
ofedv

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
wvkonawcv

-iczba pkt w kryterium:
:ena - 100%

numer I nazwa
>ze9ci zam6wienia

Razem
punktv

1 SINMED Sp. z o,o. )ferta odrzucona

rz9sc 1 - artykuty
eonorazowego
rzytku

2
NEOMED Barbara J. Stafczyk
ul. Kajki 18,05-501 Piaseczno

48 887 ,22 : 48 887 ,22\ x 100=100

:zqsc 1 - adykuly
ednorazowego
rzytku

'100

2
NEOMED Barbara ..[. Staf czyk
ul. Kajki 18, 05-501 Piaseczno

13 846,51 : 13 846,5'1) x 100=100

zgse 2 - artykuly
)omocntcze 100

2
NEOMED Barbara J. Stafczyk
ul. Kajki 18,05-501 Piaseczno

26 689,37 : 26 689,37) x 100=100

>zgSc 1 - Srodki
)patrunkowe 100

art.94 ustawy Prawo


