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Kętrzyn, dn. 8 czerwca 2018 r.

INFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ
OFERTY w części zamówienia 15
Szpital Powiatowy w Kętrzynie, jako Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz.
1579 z późn. zm.), zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na:

Dostawy asortymentu medycznego
Najkorzystniejszą jest oferta:
Zadanie nr 15- Skamex Sp. z o.o. Sp. k., Ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź

Uzasadnienie wyboru:
Podstawa prawna wyboru: art. 91 ust. 1 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.).
Uzasadnienie formalne: wyboru dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w
SIWZ. Kryteria oceny ofert stanowiły: cena – 60%, termin rozpatrzenia reklamacji – 15%,
termin dostawy cząstkowej – 15 %, dostarczanie faktur w wersji elektronicznej – 5%,
oznakowanie na opakowaniu w języku polskim – 5%. Wpłynęły oferty w poszczególnych
częściach zamówienia, z których najkorzystniejsze uzyskały największą ilość pkt.
Informacja o nazwach, siedzibach i adresach wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z
przyznanymi im punktami w poszczególnych kryteriach oceny ofert oraz łącznej punktacji:
Zadanie nr 15
L.p.

1.

Dane Wykonawcy

Skamex Sp. z o.o. Sp. k.
Ul. Częstochowska 38/52
93-121 Łódź

Cena

Termin
rozpatrzenia
reklamacji

Termin
dostawy
cząstkowej

Oznakowanie
na
opakowaniu
w języku
polskim

Dostarczanie
faktur w wersji
elektronicznej

Razem
uzyskane
punkty

60 pkt.

15 pkt.

15 pkt.

5 pkt.

5 pkt.

100 pkt.

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

