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Zal4cznil< nr 7
Do Regulaminu UdzieleniaZam6wieh Publicznych w SPZOZ w tr-ukowie

(dot. Rozdz. III litCpkt3
dot. Rozdz. III litDpkt4)

Ogloszenie wyniku postgpowania (wybd,r wykonawcy)/
Dokumentacja podstawowych czynnosci

1. Nr nadany postgpowaniu : SP ZOZ.ZAOP25 .ZO.03,\7

2. Przedmiot zam6wienia: SUKCBSYWNA DOSTAWA MATERIAT-OW Do
STERYLIZACJT DO SPZOZW N,UKOWIE

3. WartoSd szacunkow^:86453,66 zI 20101,96 euro*

4,Zastosowane kryteria oceny**:
a) najni2sza cena - waga I00Yo,

5. Por6wnanie zloilonvch ofert.

Pakiet nr I

WykonawcazloLyl ofertg zgodnqz oazekiwaniami Zamawiajqcego. Jest to jedyna oferta
wazna w postgpowaniu .

Pakiet nr 2

Wykonawca zloLyl ofertg zgodnqz oczel<iwaniami Zamawtajqcego, Jest to jedyna oferta
waZna w postgpowaniu .

Pakiet nr 3

Wykonawca zlo2yl ofertg zgodn4 z oczekiwaniami Zamawiaj1cego, Jest to jedyna oferta
wairna w postgpowaniu .

Nr
oferty

Nazwa wykonawcy/adres Cena brutto
Kryteria oceny/iloS6
punkt6w otrzymana
przez wykonawce* * *

x
punkt6w

a Toruriski e Zal<\ady M aterial6w
Opatrunkowych S.A"
ul, Z6lkiewskiego 20126, B7-100
Toruri

49754,68 zl. Kryterium a) - 10 pkt 10

Nr
oferty Nazwa wyhonawcy/adres Cena brutto

Kryteria oceny/ilo56 pun lrt6w
otrzymana przez
wvkonawce***

x
punkt6w

4 Media-Med Sp. z o.o,
ul, Promienistych 7,3I-4BI Krak6w

13649,54 zt Kr)terium a) - 10 pkt 10

Nr
oferty Nazwa wyl<onawcy/adres Cena brutto

Kryteria oceny/iloSi
punkt6w otrzy mana przez

tryvl<onawce* * *

E
punlrt6w

Amed
ul. Slowikowskiego 39, 05-090
Raszyn

30 359,48 zt. Kry4erium a) - 10 pkt t0



Pahiet nr 4

Nr oferty Nazwa wylconawcy/a dres Cena brutto
Kryteria oceny/iloSd

punkt6w otrzymana przez
wykonawce***

x
punkt6w

2 KTG Semigat S.A.
03-450 Warszawa. ul Ratuszowa 11

350,07 zl. Kryterium a) - 10 pkt 10

Wykonawca zlo2yl ofertg zgodn4 z oczekLwaniami Zamawiaj4cego. Jest to jedyna ofefia
waZna w postgpowaniu. Proszg o akceptacjg wyboru w celu przeprowadzema dalszych
czynno6ci w procedurze.

Data i podpis
odpo. nei

ilr
rl1':rrl r741_1-qiU

igna Jdnuik
zazakup

Data ciwego
ta

* - kut's euro zgodny z aktualnyn kursetn okre$lonym w Rozporz4dzeniu Prezesa RM w sprawie Sredniego kursu
w stosunku do euro stanowi4cego podstawg przeliczaniawartoici zam6wieri publicznych
* *najni,2sza cena i/lub
*x*wypelnii jeZeli cena nie stanowi jedynego kryteriunr wyboru oferty

zlotego


