BZP/38/382-1/16

Jastrzębie - Zdrój, 22.02.2016 r.

Do wszystkich uczestników postępowania
Dotyczy:

przeprowadzenia postępowania na usługę farmaceutyczną polegającą na sporządzaniu
mieszanin do żywienia pozajelitowego wraz z dostawą gotowej mieszaniny w postaci
worków do żywienia pozajelitowego pacjentów. BZP/38/382-1/16
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2
z siedzibą w Jastrzębiu - Zdroju postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na usługę farmaceutyczną polegającą na sporządzaniu mieszanin do żywienia
pozajelitowego wraz z dostawą gotowej mieszaniny w postaci worków do żywienia pozajelitowego
pacjentów. BZP/38/382-1/16. Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2015 r., poz. 2164.) dokonał wyboru oferty
najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
Zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał ofertę złożoną przez:
Nr
oferty

Nazwa (firma) siedziba
i adres Wykonawców, którzy złożyli
ofertę

Wartość brutto

Liczba punktów:
kryterium
Cena (koszt) - 80%
Czas dostawy na cito - 20%
RAZEM 100%

112 050,00 zł.

80,00 pkt
20,00 pkt
100,00 pkt

Szpital SKAWINA Sp. z o.o.
1

Ul. Tyniecka nr 15
32-050 Skawina

Drugą ofertę złożyła firma:
Nr
oferty
2.

Nazwa (firma) siedziba
i adres Wykonawców, którzy złożyli
ofertę

NUTRICO Sp. z o.o.
Ul. Wojska Polskiego 8 a
41-208 Sosnowiec

Wartość brutto

112 698,10 zł

Liczba punktów:
kryterium
Cena (koszt) - 80%
Czas dostawy na cito – 20%
RAZEM 100%
79,53 pkt.
0,00 pkt.
79,53 pkt

Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą, nastąpi w terminie określonym na podstawie art. 94
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2015 r., 2164)

Z poważaniem
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