Ostrów Wielkopolski, dnia 31.10.2013
Otrzymują:
−

wykonawcy, którzy złożyli ofertę w postępowaniu

Znak sprawy FDZP/20/13
Dotyczy:

Postępowanie

o

udzielenie

zamówienia

publicznego

w

trybie

przetargu

nieograniczonego na dostawę aparatury i sprzętu medycznego dla Oddziału Kardiologicznego
w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim.
1. Stosownie do treści art 92 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. 2010 r. Nr 113, poz. 759 – tekst jednolity z póź zm.) zawiadamiam o::
- wyborze najkorzystniejszej oferty w pakiecie nr 2 tj. oferty nr 2 Wykonawcy:
AKME Sp. z o.o. Sp. k, ul. Poloneza 89B, 02-826 Warszawa
Oferta najkorzystniejsza - w kryterium oceny cena 100% uzyskała najwyższą ilość punktów, tj. 100.
cena oferty: - 9.039,60 zł
Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli ofertę w pakiecie nr 2: brak
- wyborze najkorzystniejszej oferty w pakiecie nr 6 tj. oferty nr 4 Wykonawcy:
VIRIDIAN POLSKA Sp z o.o.; ul. Bielawska 6 lok 9; 02-511 Warszawa
Oferta najkorzystniejsza - w kryterium oceny cena 100% uzyskała najwyższą ilość punktów, tj. 100.
cena oferty: - 591.840,00 zł
Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli ofertę w pakiecie nr 6: brak
2. Zamawiający unieważnia postępowanie w części postępowania oznaczonej jako pakiet nr 1,5,7,9
na podstawie art. 93, ust. 1, pkt 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. 2010 r. Nr 113, poz. 759 – tekst jednolity z póź zm), albowiem w postępowaniu w tych
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pakietach cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia i zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny
najkorzystniejszej oferty.
3. Na podstawie art 94 ust 2 pkt 1a Ustawy Pzp umowa w sprawie zamówienia publicznego w części
postępowania oznaczonej jako PAKIET NR 2,6 może zostać zawarta przed upływem terminów,
o których mowa w art 94 ust 1 pkt 1. Umowy zostaną zawarte nie wcześniej niż w dniu 05.11.2013r.
Dziękuję za udział w postępowaniu.
Z poważaniem
/podpisano/
/Dyrektor ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim/
/Dariusz Bierła/

Otrzymują:
• wykonawcy, którzy złożyli ofertę w postępowaniu,
• strona internetowa:www.szpital.osw.pl,
• tablica ogłoszeń w siedzibie zamawiającego,

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
63-400 Ostrów Wielkopolski; ul. Limanowskiego 20-22
tel.: 62 595 11 00; fax: 62 736 29 09
e-mail: szpital@szpital.osw.pl

www.szpital.osw.pl

