Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce
16-100 Sokółka, ul. Gen. Sikorskiego 40 sekretariat 0857220463 e-mail i tel. kontakt. na stronie www.szpitalsokolka.pl/kontakt.html

Sokółka dn. 14.12.2012r
Ogłoszenie o wyborze oferty
Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej równowartości 130000
euro na dostawę odzieży niemowlęcej oraz bielizny pościelowej wg dodatku nr 2 do SIWZ
Znak sprawy: SPZOZ BIELIZNA2 / 2012 Nr ogłoszenia – 478148 – 2012 z dnia 28.11.2012r
W poszczególnych grupach wybrano następującą ofertę:
Nr grupy

Wybrana firma

Wartość netto /
brutto zł wybranej
oferty

Nr oferty / Liczba pkt.

2750,00
3382,50

3 / 100,00

numer oferty: 2
IA

ZPP Świt Izabela Wintoniak
65-133 Zielona Góra, ul. Błotna 5B-7
Najtańsza oferta.

Centrum Zaopatrzenia Medycznego „CEZAL” S.A. Wrocław, 50-543 Wrocław, ul. Widna 4

1 / 90,05

numer oferty: 6
IIA

REWA Wiesław Rewers
70-035 Szczecin, ul. Kolumba 5

9960,00
12250,80

2 / 100,00

Najtańsza oferta nie podlegająca odrzuceniu.
ZPP Świt Izabela Wintoniak, 65-133 Zielona Góra, ul. Błotna 5B-7

ODRZUCONY

PRZEWIDYWANY TERMIN ZAWARCIA UMÓW Z WYBRANYMI WYKONAWCAMI TO 20.12.2012r w siedzibie
Zamawiającego (sekretariat) lub zgodnie z pisemnym wnioskiem Wykonawcy.

Oferty odrzucone 1
Zgodnie z art.89 ust.1 pkt 2 oraz biorąc pod uwagę art.82 ust.3 Ustawy Pzp Zamawiający, powołując się na
zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dodatek nr 2 asortymentowo-cenowy – odrzuca ofertę
Wykonawcy ZPP Świt Izabela Wintoniak, 65-133 Zielona Góra, ul. Błotna 5B-7 – w Grupie IIA.
Zamawiający, na potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu w Grupie IIA żądał złożenia:
§6 ust. 3 pkt. 2 SIWZ 3) do oferty dołączyć świadectwo / certyfikat jakości tkanin użytych do realizacji zamówienia potwierdzający
parametry tkaniny opisane przez zamawiającego.
W dołączonym przez Wykonawcę dokumencie „Parametry Techniczne Tkaniny” na str. 8 oferty Zamawiający nie
znalazł potwierdzenia wszystkich parametrów tkaniny opisanych w SIWZ, wobec czego dnia 11.12.2012r wezwał
Wykonawcę do uzupełnienia oferty w zakresie §6 ust. 3 pkt. 2 SIWZ brakujących parametrów.
Wykonawca dnia 14.12.2012r uzupełnił dokumenty, w których przedstawił oświadczenie, iż oferowana przez
Wykonawcę tkanina spełnia warunki Zamawiającego. Jest to niezgodne z SIWZ.
Zamawiający mając na względzie art.7, zgodnie z art.89 ust.1 pkt.2 Ustawy Pzp zachowując zasadę uczciwej
konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców zmuszony jest odrzucić Państwa ofertę w w/w grupach.
Oferenci wykluczeni z postępowania
Z postępowania nie wykluczono żadnego oferenta.
Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamieści niniejsze informacje o wyborze oferty,
wykluczeniu wykonawców i odrzuceniu ofert również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej
siedzibie.
Pouczenie: zgodnie z art. 180 Ustawy PZP Wykonawca może wnieść odwołanie w terminie 5 dni od dnia, w którym
powzięto lub można było powziąć informacje o okolicznościach stanowiących podstawę wniesienia odwołania.
Sporządził:
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