Katowice dnia 27.05.2011r.
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Dotyczy :

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego
na
dostawę Dostawa systemu zamkniętego aspiracyjno –

próżniowego do pobierania krwi wraz z dzierżawą analizatora do OB.
Nr sprawy : ZP-11-031UN.

1. Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt.1 Pzp SP. Szpital Kliniczny im. A Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia
najkorzystniejszą ofertę złożoną przez :
„SARSTEDT” Sp. z o.o. 05-082 Stare Babice , Bliżne Łszczyńskiego ul. Warszawska 25
Uzasadnienie wyboru : wybrana oferta jest jedyną ofertą złożoną w postępowaniu,
Podstawą prawną dokonania wyboru jest art. 91 ust.1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.
Termin podpisania umowy wyznacza się na dzień 02 czerwca 2011r. w siedzibie Zamawiającego.
Na pisemny wniosek Wykonawcy Zamawiający może przesłać umowę na adres wskazany w ofercie –
zgodnie z zapisami w SIWZ.
Wybrany Wykonawca przed terminem podpisania umowy zobowiązany jest do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej
w ofercie. Zabezpieczenie w formie pieniężnej należy przelać na konto podane w SIWZ dla
wadium.

2. W postępowaniu złożyli oferty następujący Wykonawcy:
Nr
oferty

1

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

CENA:
Dostawa
Systemu

CENA:
Dzierżawa
aparatu

Wartość
ogółem

SARSTEDT Sp. z o.o.
05-082 Stare Babice
Bliżne Łszczyńskiego ul. Warszawska 25

556.782,84

5.904,00

562.686,84

3. Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt.2 Pzp Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu
nie odrzucono żadnej oferty.
4. Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt.3 Pzp Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu
nie wykluczono żadnego wykonawcy.
5. Środki ochrony prawnej : Od decyzji niniejszej przysługują wykonawcy środki ochrony prawnej określone
w ustawie Prawo zamówień publicznych – dział VI „ Środki ochrony prawnej”.
Ogłoszenie podpisał w dniu 27.05.2011r
Z upoważnienia Dyrektora
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
mgr Ewa Mołek
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