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Dotyczy: przetorgu nieogroniczonego no zodonio pn. Sukcesywno dostowo test6w, opokowori
medycznych oraz lelu stomotologicznego no potrzeby funkcionowonid Wroclowskiego Centrum
Zdrowio (znak postqpowonio WCZ/P/D -12/2017)

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OIERTY
W RAMACH PAKIETU NR 4 oraz PAKIETU NR 5

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2OO4r. - Prawo zam6wiei publicznych
(Dz. U. tj. z 2017 poL.1579) informujemy, i2 w przedmiotowym postqpowaniu:
w ramach Pakietu nr 4 jako na.ikorzystniejsza zostala wybrana oferta ztoiona przez:
BioMaxima S.A., Ul. Vetter6w 5; 20-277 Lublin
Cena wybranej oferty wynosi: !.8a!,44 zl brutto - ilosd punkt6w za kryterium - 60,00 pkt.
Zaoferowany czas dostawy od daty zloienia zam6wienia - 3 dni robocze - ilosi punkt6w za kryterium
- 40 pkt.
tqczna liczba otrzymanych punkt6w: 100,00 pkt.
Uzasadnienie wyboru: wykonawca spelnia wszystkie warunki udziatu w postqpowaniu okre6lone w
SIWZ oraz brak jest podstaw do jego wykluczenia. Oferta zlo2ona przez wfw Wykonawcq zostata
sporzqdzona prawidlowo i nie podlega odrzuceniu. Wybrana oferta zostata zlo2ona jako jedyna w
ramach pakietu nr 4. Cena oferty mie6ci siq w kwocie jakq Zamawiajqcy przeznaczyl na sfinansowanie
zam6wienia w zakresie pakietu.
w ramach Pakietu nr 5 jako najkorzystniejsza zostala wybrana oferta zloiona przez:
BioMaxima S.A., Ul. Vetter6w 5; 20-277 Lublin
Cena wybranej oferty wynosi: 976,32 zl brutto - ilo5i punkt6w za kryterium - 60,00 pkt.
Zaoferowany czas dostawy od daty zlozenia zam6wienia - 3 dni robocze - iloSi punkt6w za kryterium
- 40 pkt.

tqczna liczba otrzymanych punkt6w: 100,00 pkt.
Pozostale wazne oferty zlo,one w ramach pakietu nr 5:
Oferta nr 4 ALPHA DIAGNOSTICS SP. z o.o. ul Ta6mowa 7,02-677 Warszawa

kryterium nr 1 cena oferty - 18,32 pkt.
llogi punkt6w otrzymana za kryterium nr 2 Czas dostawy od daty zlo2enia zam6wienia - 40 pkt.
tEczna liczba otrzymanych punkt6w:58,32 pkt
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spetnia wszystkie warunki udziatu w postqpowaniu okreilone w
SIWZ oraz brak jest podstaw do jego wykluczenia. Oferta zlozona przez w/w WykonawcQ zostata
sporzqdzona prawidtowo i nie podlega odrzuceniu. Cena oferty miesci siq w kwocie jakq Zamawiajqcy
przeznaczyl na sfinansowanie zam6wienia w zakresie pakietu.

llo(i punkt6w otrzymana

za

ii zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -Prawo
(Dz.
publicznych
U. z 2015 poz. 2!64 ze zmianami) umowa z wybranym Wykonawcq
zam6wieh
zostanie zawarta w terminie nie kr6tszym ni2 5 dni od dnia przeslania niniejszego zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty.
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