
Samodzielny Publiczny
Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej
im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
ul. Bytomska 62
41-940 Piekary Śląskie
Sekcja d/s zamówień publicznych
Znak sprawy: SZP.270-16/18

Piekary Śląskie 23/04/2018r.

    ………………………………………

                                                                                                   ………………………………………

                                                                                         ………………………………………

Dotyczy zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: 
Dostawa odczynników do oznaczania testu jakości płytek wraz z dzierżawą analizatora
Ogłoszenie nr 540581-N-2018 z dnia 2018-04-05r.

Zamawiający, na podstawie art. 92 ust. 1  ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych
z póź. zm. (Dz.U.2015.2164 z dnia 2015.12.22), dalej, pzp , niniejszym informuje, iż: 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to: 24 555,60 zł.

2. Do w/w postępowania wpłynęły następujące oferty:
Oferta nr 1
Siemens Healthcare Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Żupnicza 11
03-821 Warszawa
T: 22-870-80-79
F: 22-870-80-90
e-mail: klara.wolowska@siemens-healthineers.com 
Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące
Okres gwarancji: -
Warunki płatności: 60 dni
Cena oferty: 21 510,00 zł

3. Streszczenie i porównanie złożonych ofert

NR OFERTY/ OFERENT
PUNKTY W

KRYTERIUM CENA
PUNKTY W KRYTERIUM

TERMIN PŁATNOŚCI
PUNKTY RAZEM

Oferta nr 1
Siemens Healthcare Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Żupnicza 11
03-821 Warszawa

60 40 100

mailto:klara.wolowska@siemens-healthineers.com


4. Wybrano najkorzystniejszą ofertę:

Oferta nr 1
Siemens Healthcare Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Żupnicza 11
03-821 Warszawa
T: 22-870-80-79
F: 22-870-80-90
e-mail: klara.wolowska@siemens-healthineers.com 
Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące
Okres gwarancji: -
Warunki płatności: 60 dni
Cena oferty: 21 510,00 zł
UZASADNIENIE:
Oferta spełnia warunki zawarte w siwz i uzyskała największą liczbę punktów w kryterium oceny ofert,
a zatem na podstawie art. 91 ust 1 Pzp. oferta została uznana za najkorzystniejszą.

5. Nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

6. Nie odrzucono żadnej oferty.

7. Zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych umowa może być zawarta w terminie
nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty jeżeli
zawiadomienie zostało przesłane środkami komunikacji elektronicznej w tym faxem albo 10 dni jeżeli
zostało  przesłane  w  inny  sposób.  Zamawiający  może  zawrzeć  umowę  w  sprawie  zamówienia
publicznego przed upływem tego terminu, gdy złożono tylko jedną ofertę.

Z poważaniem

mailto:klara.wolowska@siemens-healthineers.com

