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                                                                                             Wykonawcy, którzy złożyli oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty / unieważnieniu postępowania

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(tj.  Dz.  U.  z  2010 roku  Nr  113,  poz.  759 ze zm.)  zamawiający  zawiadamia o  wyborze
najkorzystniejszej oferty / unieważnieniu postępowania.

I. Zamawiający:

Szpital  Neuropsychiatryczny  im.  Prof.  M.  Kaczyńskiego  Samodzielny  Publiczny  Zakład
Opieki Zdrowotnej w Lublinie przy ul. Abramowickiej 2.

II. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: DOSTAWA   OPATRUNKÓW  

IIII. Wybór najkorzystniejszej oferty:

1. Oznaczenie oferty częściowej: ZESTAW 1

2. Uzasadnienie  unieważnienia:  Postępowanie  w  zakresie  zestawu  nr  1  zostało
unieważnione na podstawie  art  93 ust.  1  pkt  4  ustawy – Prawo  zamówień  publicznych,
ponieważ  oferta  z  najniższą  ceną  przewyższa  kwotę,  którą  zamawiający  zamierza
przeznaczyć  na  sfinansowanie  zamówienia.  Zamawiający  przeznaczył  na  sfinansowanie
zamówienia 60 000,00 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Firma Ultra-
Med Sp. z o.o.,  z siedzibą przy ul. J. Kossaka 49, 20-358 Lublin,  w dniu 15 lipca 2013 r.
złożyła ofertę opiewającą na kwotę 72 931,10 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące
dziewięćset  trzydzieści  jeden  złotych  10/100).  Zamawiający  nie  zwiększa  kwoty
przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.

1. Oznaczenie oferty częściowej: ZESTAW 2

2. Uzasadnienie  unieważnienia:  Postępowanie  w  zakresie  zestawu  nr  2  zostało
unieważnione na podstawie  art  93 ust.  1  pkt  4  ustawy – Prawo  zamówień  publicznych,
ponieważ  oferta  z  najniższą  ceną  przewyższa  kwotę,  którą  zamawiający  zamierza
przeznaczyć  na  sfinansowanie  zamówienia.  Zamawiający  przeznaczył  na  sfinansowanie
zamówienia 93 000,00 zł brutto (słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100). Firma
Paul Hartmann Polska Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice,
w dniu 15 lipca 2013 r. złożyła ofertę opiewającą na kwotę 111 967,66 zł brutto (słownie: sto
jedenaście  tysięcy  dziewięćset  sześćdziesiąt  siedem  złotych  66/100).  Zamawiający  nie
zwiększa kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.
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1. Oznaczenie oferty częściowej: ZESTAW 3

2. Wykonawca: Skamex Sp. z o.o., ul. Częstochowska 38/52, 93-121  Łódź

3. Cena brutto oferty wybranej:  17 382,38 zł

4.Uzasadnienie  wyboru:  oferta  wykonawcy  odpowiada  wymogom określonym  w ustawie
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień  Publicznych oraz w SIWZ i uzyskała 100
punktów.

5.Pozostałe złożone oferty: 

Nr oferty Nazwa wykonawcy Suma punktów
uzyskana za cenę

Suma wszystkich
punktów

     3 Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa Cezal 
Lublin Sp z o.o., ul. Al. Spółdzielczości Pracy 38, 20-
147 Lublin

97,71 97,71

1. Oznaczenie oferty częściowej: ZESTAW 4

2. Wykonawca: Paul Hartmann Polska Sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/151,

                          95-200 Pabianice

3. Cena brutto oferty wybranej:   615,60 zł

4.Uzasadnienie  wyboru:  oferta  wykonawcy  odpowiada  wymogom określonym  w ustawie
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień  Publicznych oraz w SIWZ i uzyskała 100
punktów.

5.Została złożona jedna oferta.

W  niniejszym  postępowaniu  środki  ochrony  prawnej  przysługują  zgodnie  z  „Działem
VI Środki ochrony prawnej” ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
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