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Numer sprawy 6/2016
Wynik postępowania przetargowego

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę zestawu endoskopii przewodu pokarmowego –
6/2016
Prezes Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy
Pzp, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu.
Na dostawcę zestawu endoskopii przewodu pokarmowego został wybrany Wykonawca ENDO
ELEKTRONIK Sp. z o.o. ul. Kolejowa 11 B, 05-805 Kanie za cenę brutto : 119 340,00 zł., termin gwarancji 24
miesięcy. Oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów: kryterium cena – 80 pkt., kryterium termin
gwarancji – 0 pkt. Razem: 80 pkt.
Pozostałe oferty złożone w w/w pakiecie wraz ze streszczeniem i porównaniem:
- oferta nr 2 : >>VARIMED<< Sp. z o.o. ul. Powstańców Śl. 5, 53-332 Wrocław za cenę brutto : 160 704,00 zł., termin
gwarancji 25 miesięcy. Oferta uzyskała bilans punktów: kryterium cena – 59,41 pkt., kryterium termin gwarancji w
miesiącach – 2 pkt. Razem: 61,41 pkt.
- oferta nr 3 : OLYMPUS Polska Sp. z o.o. ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa za cenę brutto : 169 760,02 zł., termin
gwarancji 25 miesięcy. Oferta uzyskała bilans punktów: kryterium cena – 56,24 pkt., kryterium termin gwarancji w
miesiącach – 2 pkt. Razem: 58,24 pkt.

Uzasadnienie wyboru: – oferta niepodlegająca odrzuceniu, która uzyskała najkorzystniejszy bilans pkt.
Zamawiający informuje, że umowa w przedmiotowym postępowaniu zostanie zawarta
w terminie określonym w art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień
Publicznych.
Załącznik:
- Wykonawcy w postępowaniu
Wykonawcy w postępowaniu:
1.ENDO ELEKTRONIK Sp. z o.o. ul. Kolejowa 11 B, 05-805 Kanie
2.>>VARIMED<< Sp. z o.o. ul. Powstańców Śl. 5, 53-332 Wrocław
3. OLYMPUS Polska Sp. z o.o. ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa

