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ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na:

„Dostawę do Szpitala Powiatowego w Zakopanem zestawów

i płynów oraz wyrobów medycznych do terapii nerkozastępczej
wraz z dzierżawą aparatu”
Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem mający swoją siedzibę przy
ul. Kamieniec 10 w Zakopanem wykonując obowiązek informacyjny określony w art. 92 ust. 2
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z dnia 16
października 2018 roku, poz. 1986), uprzejmie zawiadamia, iż w wymienionym na wstępie
postępowaniu przetargowym dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą złożył następujący
wykonawca:

Frasenius Medical Care Polska S.A.
ul. Krzywa 13, 60-118 Poznań
Wymieniony wyżej wykonawca złożył ofertę przetargową posiadającą najkorzystniejszy bilans
punktów w kryteriach wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. łącznej ceny ofertowej w wysokości:
294.962,40 zł brutto, terminu wykonania dostawy częściowej: 2 dni oraz parametrów jakościowych
aparatu do prowadzenia terapii nerkozastępczej w postaci zaoferowania: możliwości zmiany
rodzaju antykoagulacji podczas zabiegu i zabezpieczenia przed zatorowością powietrza poprzez
dwie pułapkami w zakresie realizacji dostaw będących przedmiotem niniejszego zamówienia a
zarazem spełnia wymogi formalne określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz
przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
W niniejszym postępowaniu przetargowym brali udział następujący wykonawcy:
Lp.

1.

Nazwy i adresy wykonawców

Frasenius Medical Care Polska S.A.
ul. Krzywa 13
60-118 Poznań

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

Liczba
punktów

Łączna cena ofertowa brutto

90,00

Termin wykonania dostawy częściowej

5,00

Jakość – parametry aparatu do
prowadzenia terapii nerkozastępczej:
Możliwość zmiany rodzaju antykoagulacji
podczas zabiegu: Tak
Jakość – parametry aparatu do
prowadzenia terapii nerkozastępczej:
Zabezpieczenie przed zatorowością
powietrza: dwie pułapki

3,00

2,00

Punktacja
łączna

100,00
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Ponadto zamawiający informuje, że z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego nie wykluczono żadnego z wykonawców oraz nie odrzucono żadnej ze złożonych
ofert przetargowych.
Z poważaniem:

