
Zal4czniknr 7

Do Regulaminu UdzieleniaZamlwiefPublicznych w SPZOZ w tr-ukowie
(dot. Rozdz. III litCpkt3
dot. Rozdz. III litDpkt4)

O gloszenie wyniku po stgpowania (wyb 6r wykonawcy)/
Dokumentacja podstawowych czynnoSci

1. Nr n adany p ostgpow aniu : SP ZOZ.Z AOP.25 .2O .0 | .21

2.Przedmiot zam6wienia : SUKCESYWNA D OSTAWA MATERIALOW DO STERYLIZAC Jl
DO SPZOZ W LUKOWIE
3. WartoSd szacunkow a: 105616,7 6zl
4. Zastosowane kryteria oceny* * :

a) najniZsza cena - wagaT0o/o,

24 738.66 euro*

b) jakoSd - waga3)Yo
5. Por6wnanie zloLonych ofert.
Pakiet nr 1

Wykonawca zloZyl ofertg zgodn4z oczekiwaniamiZamawiaj4cego. Jest to jedyna oferta wazna w

postgpowaniu,

Pakiet nr 2

Wykonawca z\o2yl oferlg zgodn 4 z oczekiwaniami Zamawiaj4cego. Jest to jedyna ofefta wazna w

postgpowanlu .

Pakiet nr 3

Wykonawca zloLy I ofertg z godn 4 z o c zekiwani am i Zamaw iajqce go,

postgpowaniu .

Jest to jedyna oferta.wa iPl-.'il-.'t,-
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* - kurs euro zgodny z aktualnym kursem okreSlonym w Rozporz}dzeniu Prezesa RM w sprawie Sredniego kursu

w stosunku do euro stanowi4cego podstawg przeltczania wartoSci zam6wieh publicznych
**najniZsza cena i/lub
*'r*wypelnii jeZeli cena nie stanowi jedynego kryterium wyboru oferty

Nr
oferty

Nazwa wykonawcy/adres Cena brutto
Kryteria oceny/ilo56
punkt6w otrzymana
orzez wvkonawce***

t
punkt6w

z Toruriskie Zaklady Material6w
Opatrunkowych S.A.
ul. Z6lkiewskieeo 20126, 87- I 00 Toruri

35 449,23 z+. Kryterium a) - 10 pkt l0

Nr
oferty

Nazwa wykonawcy/adres Cena brutto
Kryteria oceny/ilo56 punkt6w

otrzymana przez
wvkonawce***

t
punkt6w

3. AMED Biuro Techniczno- Handlowe
ul, Slowikowskieso 39. 05-090 Raszyn

86 46'1,94 z+ Kryterium a) - l0 pkt
KrWerium b) - 10 pkt

20

Nr
oferty

Nazr'va wyko n awcy/ad res Cena brutto
Kryteria oceny/iloSd

punkt6w otrzymana przez
wvkonawce***

x
punkt6w

1 Kraj owe Towarzystwo Gospod arcze

Semigat S.A,
03-450 Warszawa, ul Ratuszowa 11

329,52 zl. Kryterium a) - l0 pkt l0

zlotego


