Warc;zawa,
Wojskowa Specja listyczna
Przychodnia L.ekarska,,SpecLek"
Sa modzielny Pu bliczny Za klad Opieki Zd rowotnej
w Warszawie
Al. Gen. A. Chru6ciela,,Montera" 103
00-910 Warszawa

Do wszystkich'Wyko
N

r spraury:

wcow

PLAONAruN}9 | 2020

Dotyczy: postepowania na zakup i dostawg artykul6w i lek6w stomatologicznyc
f

nformacja o zloilorrych ofertach

Woj skowa Specj alisty czna Przy chodnia,, Speclek' SP ZOZ w Warszawie z
przy Al, gen. A. chrusciela,,Montera" 103 w warszawie, informuje i2 w niniejsz5.m

anlu

nazakup i dostawg afi54<ul6wilek6wstomatologicznych, zNo2ono nastgpuj4ce oferty:

,,UNIMED" SPECJALISTYCZNE
ZAOPATRZENIE MEDYCZNE

ul. Senatorska 18

Sniadach Elzbteta

18-400 N,omZa

l0I04g,g2

ul. Cylichowska

6

Kol-Dental Sp. z o.o. Sp.k.

48 416

04-769 Warszawa

85 413,96

Informacja o poprawieniu oczywistej ormylki rachunkowej i pisa
Zamawiajqcy dzialajqc na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy z dnia29 stycznia20104 r.
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) informuje Paristwa o poprawieniu om
w formularzu asortymentowo-cenowyrn (zaLqcznrknr 2 clo slwz) w nastgpuj4cym
OFERTA NR

1

,,UNIMED " Sp ecj alis ty czne Zaop aft zeni e Medyczne
ul. Senatorska 18, 18-400 tr omza

W ofercie na dostawg artykul6w stomatologicznychw
10 990,13 zlbrutto.

Sn i ad

ach Elzbreta

c:zgSci

t Wykonawca

por:lal

zamowlen

Po zastosowaniu dzialafrachunkowych zgodni e z art,87 ust.

54 490,48 zlbrutto.

2 pkI2 pzp cenil oferty

inna wynosic

Uzasadnienie:

Wykonawca podal w formularzu asoftlrnentowo-cenowym prawidlowo
wyliczone w
brutto, jednakze blgdnie szumowano te warloSci. Wyzej wyrnienion u
o""y*irta omyl
zostala poprawiona w oferc e zgodnie z zasad,ami art. ti7.nt. Z pkt 2
ustaw y prawo z
publicznych zuwzglgdnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek.

t\etlo otaz
rachunkowa
6wieri

Zamawiajqcy dzialaj4c na podstawie art.87 ust. 2 pkt 'I ustawy z dnja 29 stycznia
2l
r. Prawo
zam6wien Publicznych (2t.rJ. z 2019 r. poz. rg43 ze zm.) informuje parisiwa
o po
wieniu
oczywistej pomylki pisarskiel polegaj4cej na blgdnym wpisaniu wartosci
netto oraz w
i brutto
w formularzu ofertowlmr stanowi4cyn zalEczniknr 1 clo-SIWZ i dokonuje poprawien
omylki
w nastgpuj4cl'rn spos6b :
Jest: ,,oferujemy dostawE bgd4ca przedmiotem zam6wietia nal4cznq
ceng:

57 54g,57 zl

Powinno bl'26: ,,oferujemy dostawg bgd4ca przedmiotem zarn6wienianal1czn4ceng;

\,,

101

92

OFERTA NR 2
Kol-Dental Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Cylichowska 6 04-769 Warszawa

w

ofercie na dostawg artykul6w stomatologicznychw czgsci 1 wykonaw cap<>dal
48 401,66 zlbrutto"

c9ng

Po zastosowaniu dzialanrachunkowych zgodni e z art. flll ust. 2 pkt
2 Pzp cena oferty
48 416,29 zlbrutto.
W czgSci drugiej na dostawg lek6w stomatologicznych Wykonawcapoda*lqcznq
36 996.74 zl brutto.
Po zastosow aniu dziatafr rachunkowych zgodni e z art. 87 ust. 2 pkt pzp
2
<>enaoferty
36 997,67 zlbratto.

winna wynosic

nna

wynosii

Uzasadnienie:

wykonawca podal w formularzu asortyrnentowo-cenowym prawidlowo wylicz:one
cen
nelto oraz brutto, jednakze blgdnie zaokr4glll wartoSi brutto. Wyzej wymieni,rn
a ocz\
rachunkowazostalapoprawiona w ofercie zgodnie z zasad,ami
g7 utt. Zpkl; 2 usta
^tt.
zamowienpublicznych zuwzglgdnieniem konsekwencj:irachunkowych
dokinanych
1

jednostkowe
ista omyika
Prawo
awek.

Zamawiajqcy dziaNaj4c na podstawie art.87 ust. 2 pkt I ustawy z dnia29
stycnia2004 r. Prawo
Zamowien Publicznych (Dz.IJ. z 2019 r. poz, l84j ze zryr.) informuje parisiwa
o popra ieniu
oczywistej pomylki pisarskiej polegaj4cej na blgdnym wpisaniu wartosci
netto oraz wi
ici brutto
w formularzu ofertowym stanowi4cym zalqczniknr 1 do SIWZ i dokonuje poprawieni
omylki
w nastgpuj4cym spos6b:
Jest: ,,oferujemy dostawg bgd4ca przedmiotem zam6wienia :naLEczn4ceng: g5
39g,40 zl

Powinno blz6: ,,Oferujemy dostawg bgd4ca przedmiotem zanr6wienianalEczn4ceng: g5
413,

D'v
Weri

Ilrzyc[e'odn;

zlbratto"

