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Kołobrzeg dnia 03.06,2020 r.

Nr spralvy 2llogl2020

Zawiadom ienie o wybo rze naj korzystniej
szej oferty
Dotyczy': Dostawa'PT_ęt| medycznego
- 5 zadańdo Wojskowej Specjalistycznej Przychodni
Lekarskiej SP ZOZ w Kołobrzegrr

Działając na podstarvie aft,92 ust.

U' z 2'0l9 r, Poz, l843),

l

ustawy z29 stycznia 2004 r,- Prawo zamówień
publicznych (Dz,

zwane.j clalej ..ustawą" informuję. że po
dokonaniu badania
złozoIl,r cll rr pl-zecllltio1o\\) l]) purtępo"
o,1ir,:

Zadanie nr

i oceny

ofeft

1

Wybrano

ako naj korzystniej

szą
ofertę złożolląprzez finnę Meden -Inmed Sp.
z o.o. u|. Wenedó w 2o75- 847 Koszatin
j

cena zaotbro\\,ana w tej ofercie lvynosi:

t4

ggg,gg zł brutto

okres gwarancji - 24 miesięcy
Uzasadn ien i e wyboru ofefty naj korzystn

frTjJffii'łT$lłt'"X}ofert:

iej szej

:

cena oraz okres gwarancji ofbfta Meden
-Inmed sp. z o.o. ul.

otrz;-tlała liczbę pLrnktór,v - 6l.
Bl4a

to

jedYna of-ertajaka wPłYnęła do
Zamawiającego nie podlegająca odrzuceniu
ani wykluczeniu.

Zadanie nr 2
Wybrano jako naj korzystniej

szą

ofertę złożonąprzez ftrmę Meden -Inmed Sp. z
o.o. ul. Wenedó w 2,75- 847 Koszalin
cena zaoferowalla w tej ofercie wynosi:
5 823,00 zł brutto

okres gwarancji - 24 miesięcy
Uzasad n ęni e wyboru ofeĄ naj korzystn
i

iej szej

:

Zgodnie z kryterittm rvyboru ofeft: cena
oraz okres gwarancji ofena Meden_Inmed
Sp. z o.o.
ul. Wenedów 2,75 847 Koszalin.
otrzynlała liczbę punktów - 6l.
B,lła to jedYlla of-ena jaka wPĘnęła do Zamawiającego
nie podlegająca odrzuceniu ani wykluczeniu.

Zadanie nr 3
Wybrano jako naj korzystn

ofertę

złożo1,1ąprzez firnlę

iej

szą

videomed zakładElektroniczny JusĘn
skrzętnicki
Zdrój

ul. Klonorva 18, 58-310 Szczawno
cena zaoferowana w tej ofercie

okres gwarancji
U

zasad

n i e Il

i

-

wynosi: 12100,00 zł brutto
36 miesięcy

e u,ybo ru ofer|-

n

aj

korzystn

i

ej szej

:

zgodnie z krl'teriuln lr'r'boru ofert: cena oraz
okres gwarancji oferta videomed zakład
Elektroniczny Justyn Skrzętnicki, ul. Klonowa
t§, 58-310 śzczawno Zdrój.
otrzymała liczbę ptrnktów - 80.

Zadanie nr 4.
Wybrano

j

ako naj korzystn

iej

szą

Ofertę zlożol,tąprzez firnlę Meden -Inmed Sp. z
o,o. ul. Wenedów 2,75

- 847

Koszalin

celra zaoferowana w tej ofercie wyrosi: 7
884,00 zł brutto

okres gwarancji - 24 miesięcy
uzasadn ien e wyboru ofefty naj korzystn
i

ńĘ:,iH; i:";T'l'ilłil::::,;r-

otrzyrnała liczbę punktów -

iej szej

:

cena oraz okres gwarancji oferla Meden -Inmed
sp. z o.o.

Lrl.

6l.

BYła to jedYna ofefta jaka wPłynęłado
Zamawiającego nie podlegająca odrzuceniu
ani wykluczeniu.

Zaclanie nr

5.

Wybrano.j ako

szą
ofertę złożonąprzezfinnę Endoelektronik.
05-840 Bnvinów
na.j

korzystn iej

Pl

Sp. z o. o. ,Sp. k., ul. Borkowa 12,

05-B40 Brwinówcena zaoferowana w tej
ofercie wynosi: 8748,00 zł brutto
okres gwarancji - 36 miesięcy
Uza sad

n

i

en i e

wyboru ofeny,

naj korzystn

ie.j

szej

:

Zgodnie z lirYteriilnr u'Yboru of-eft: cena
oraz okres gwarancji ofefta Endoelektronik.
Sp. z o. o. ,Sp. k., ul. Borkowa 12,05-840
Brwinów.

pl

otrz1,,nlała Iiczbę punktów - B0.

Bl,ła to.'edyna ofefta jaka wpłynęłaclo
zamawiającego nie podlegająca odrzucelliu
ani wykluczeniu.
DYREKToR
lek. med.

