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Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna
w Krakowie

31-155 Kraków, ul. Montelupich 4

tel. 012 424 54 24 fax 012 424 54 90

Kraków, 2 maja2018r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nt. „Sukcesywna dostawa materiałów do
wypełnień i instrumentów endodontycznych" ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 542030-
N-2018 z dnia 2018-04-10 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna
w Krakowie, ul. Montelupich 4, 31-155 Kraków, zwany w dalszej części Zamawiającym, na podstawie art. 92
ust. l pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. póz. 1579 z
późn. zm.) zwanej dalej „ustawą" zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Sukcesywna dostawa materiałów do wypełnień
i instrumentów endodontycznych" wybrano jako najkorzystniejszą ofertę, w zakresie części zamówienia:
1. Pakiet nr l złożona przez:

Kol-Dental Sp. z o.o. Sp.K., Ul. Cylichowska 65, 04-769 Warszawa
Uzasadnienie wyboru:
oferta ta uzyskała najwyższą ocenę w przyjętym w siwz kryterium oceny ofert.

Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscem wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli
oferty oraz wykonawcy, którego ofertę wybrano, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

Nr
oferty

3

Nazwa wykonawcy
składającego ofertę

Kol-Dental Sp. z o.o. Sp.K.

Cena wykonania
zamówienia PLN

Punktacja
/pkt

229 645,91 zł 60,00

Deklarowany przez
Wykonawcę termin
realizacji zamówienia
cząstkowego

Punktacja
/Pkt

2 dni ; 40

Łączna
punktacja
/pkt

100,00

2. Pakiet nr 2 złożona przez:

Kol-Dental Sp. z o.o. Sp.K., Ul. Cylichowska 65, 04-769 Warszawa
Uzasadnienie wyboru:
oferta ta uzyskała najwyższą ocenę w przyjętym w siwz kryterium oceny ofert.

Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscem wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli
oferty oraz wykonawcy, którego ofertę wybrano, a także punktacja przyznana otertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

Nr
oferty

2
3

Nazwa wykonawcy
składającego ofertę

Meditrans sp. z o.o. sp.k.
Kol-Dental Sp. z o.o. Sp.K.

Cena wykonania
zamówienia PLN

230 445,98 zł
189 407,58 zł

Punktacja
/Pkt

Deklarowany przez
Wykonawcę termin
realizacji zamówienia
cząstkowego

49,32 2 dni
60,00 , 2 dni

Punktacja
/pkt

40
40

Łączna
punktacja
/pkt

89,32
100,00

w \\\v.uks.com.pl sekretariat g uks.com.pl NIP 675-12-19-110




