
Nr sprawy: SP/ZP/14/2013 Wyrzysk, dnia  02.09.2013r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy:
przetargu  nieograniczonego  na  dostawy implantów do  rekonstrukcji  ACL,  zestawów do 
szycia łąkotki, kotwic mocujących oraz drenów do pompy artroskopowej 10 K dla Szpitala 
Powiatowego w Wyrzysku Sp.  z  o.o.,  ogłoszonego w Biuletynie  Zamówień Publicznych 
w dniu 08.08.2013 r. pod nr 320356-2013.

1. Informujemy, że żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania.
2. Zawiadamiamy,  że zgodnie z art.  94 ust.1 pkt 2, w przypadku gdy zawiadomienie 

o wyborze najkorzystniejszej  oferty zostało przesłane w sposób określony w art.27 
ust.2  ustawy,  Zamawiający  zawiera  umowę  w  sprawie  zamówienia  publicznego 
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia.

3. Poniżej przedstawiamy wyniki postępowania dla części zamówienia niepodlegających 
unieważnieniu.

 Część 1 - Pakiet nr 1
Dla części zamówienia nr 1 zostały złożone dwie oferty.
W poniższej  tabeli  przedstawiamy zestawienie  ofert  poszczególnych  wykonawców 

oraz oceny punktowe tych ofert w jednym zastosowanym kryterium – „cena”.

Nr 
oferty Nazwa i siedziba Wykonawcy Liczba 

punktów

1
Linvatec Polska Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 118, 02-230 Warszawa

100

2
Smith & Nephew Sp. z o.o.
ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa

oferta 
odrzucona

Ofertą  najkorzystniejszą  została  wybrana  oferta  firmy:  Linvatec  Polska  Sp.  z  o.o. 
z siedzibą: ul. Jutrzenki 118, 02-230 Warszawa.

Zamawiający zgodnie  z  art.  89 ust.  1  pkt  2  ustawy Prawo zamówień publicznych 
odrzuca ofertę firmy Smith & Nephew z siedzibą: ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa.

        Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o.
         ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk
tel.: +48 67 286 26 22 e-mail:szpitalwyrzysk@wp.pl
fax: +48 67 286 24 63 http://szpitalwyrzysk.com

Sąd Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS: 0000358517
Kapitał zakł: 9 600 000 zł; PKD 86.10.Z; NIP: 764-26-40-360; REGON: 301457850



Część 1 – Pakiet nr 1A
Dla części zamówienia nr 1A zostały złożone dwie oferty.
W poniższej  tabeli  przedstawiamy zestawienie  ofert  poszczególnych  wykonawców 

oraz oceny punktowe tych ofert w jednym zastosowanym kryterium – „cena”.

Nr 
oferty Nazwa i siedziba Wykonawcy Liczba 

punktów

1
Linvatec Polska Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 118, 02-230 Warszawa

100

2
Smith & Nephew Sp. z o.o.
ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa

90,27

Ofertą najkorzystniejszą została wybrana oferta firmy:  Linvatec Polska Sp. z  o.o.  
z siedzibą: ul. Jutrzenki 118, 02-230 Warszawa; oferta zawiera najniższą cenę za realizację 
przedmiotu zamówienia.

Część 2 – Pakiet nr 2
Dla części zamówienia nr 2 została złożona jedna oferta.
W  poniższej  tabeli  przedstawiamy  zestawienie  oferty  wykonawcy  oraz  ocenę 

punktową oferty w jednym zastosowanym kryterium – „cena”.

Nr 
oferty Nazwa i siedziba Wykonawcy Liczba 

punktów

1
Linvatec Polska Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 118, 02-230 Warszawa

100

Ofertą  najkorzystniejszą  została  wybrana  oferta  firmy:  Linvatec  Polska  Sp.  z  o.o. 
z siedzibą: ul. Jutrzenki 118, 02-230 Warszawa.


	Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

