Bystra, dn. 14.05.2015 r.
Nr sprawy: 11/EZP/380/LAB/5/2015

Wszyscy zainteresowani
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Zgodnie z art. 92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
Zamawiający Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej zawiadamia, iż w
postępowaniu przetargowym w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę
odczynników wraz z dzierżawą aparatu na rzecz Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w
Bystrej, dokonano następujących czynności:
Specjalista ds.
Zamówień Publicznych I. Nie wykluczono żadnego wykonawcy.
II. Nie odrzucono żadnej oferty.
tel./fax (33) 499 18 10
zp@szpitalbystra.pl

III. Wybrano jako najkorzystniejszą w świetle kryteriów oceny ofert określonych w siwz
w zakresie Pakietu nr 1 Podłoża płynne do hodowli i oznaczenia lekowrażliwości prątków
gruźlicy wraz z dzierżawą aparatu do hodowli oraz oceny lekowrażliwości prątków gruźlicy
ofertę nr 1
złożoną przez firmę:
DIAG MED, ul. Ryżowa 51, 02-495Warszawa
w zakresie Pakietu nr 2 Podłoża do posiewu krwi wraz z dzierżawą aparatu do monitorowania
posiewów
ofertę nr 1
złożoną przez firmę:
DIAG MED, ul. Ryżowa 51, 02-495 Warszawa
IV. Unieważniono postępowanie w całości :
- uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy pzp, postępowanie
o zamówienie publiczne unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferty
z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny
najkorzystniejszej oferty;
- uzasadnienie faktyczne: Cena najkorzystniejszej oferty zakresie Pakietu nr 1 i Pakietu nr 2
przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza i może przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia;
V. Informacje dodatkowe
Wykaz wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty:
1. DIAG MED, ul. Ryżowa 51, 02-495 Warszawa
Streszczenie oceny i porównania wszystkich złożonych ofert
Pakiet nr 1
Numer
oferty

Cena –80%

Warunki serwisu
- 20 %

RAZEM

1

80,00 pkt

20,00 pkt

100,00 pkt
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Pakiet nr 2
Numer
oferty

Cena –80%

1

80,00 pkt

Warunki serwisu
- 20 %

RAZEM

20,00 pkt

100,00 pkt

Dyrektor CPiT w Bystrej
Urszula Kuc
/podpis osoby upoważnionej na oryginale
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