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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, l kwietnia 2019r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej

Dotyczy: zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nt. „Sukcesywną dostawę mas protetycznych,
podkładów, wosków i wierteł" ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 523588-N-2019 z dnia 2019-03-12r.

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 2018 r. póz. 1986.) zwanej dalej
„ustawą" zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego pn.: „Sukcesywną dostawę mas protetycznych, podkładów, wosków i wierteł"
wybrano jako najkorzystniejszą ofertę, złożoną przez w zakresie części zamówienia:
1. Pakiet nr 1:

OLIDENTSp. z o.o., Depot sp.k., ul. Christo Botewa Ib, 30-798 Kraków

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

1

2

3

Nazwa wykonawcy składającego
ofertę

Kol-Dental Sp. z o.o. Sp.K.
Ul. Cylichowska 65,
04-769 Warszawa
przetargi(S)koldental. com.pl
OLIDENT Sp. z o.o., Depot sp.k.
ul. Christo Botewa Ib,
30-798 Kraków
b i uro@ g J j i den t . corn
Miwodent s. c.
Anna Woźniacka, Mirosław
Woźniacki
ul. Kielecka 17, 31-523 Kraków,

adres do korespondencji:
31-052 Kraków, ul. Starowiślna 40
miowodent(5>miwodent.Dl

Cena
wykonania
zamówienia
PLN

27 246,72 zł

26 319,04 zł

26 998,27 zł

Punktacja
/pkt

57,96

60,00

58,49

Deklarowany przez
Wykonawcę termin
realizacji zamówienia
cząstkowego

2 dni

2 dni

2 dni

Punktacja
/pkt

40

40

40

Łćicznd

punktacja
/ p k t/ !*•«

97,96

100,00

98,49

www.uks.com.pl sekretariatfo? uks.com.pl NIP 675-12-19-110



2. Pakiet nr 2:

Miwodent s.c. Anna Woźniacka, Mirosław Woźniacki; ul. Kielecka 17, 31-523 Kraków,

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

1

3

Nazwa wykonawcy składającego
ofertę

Kol-Dental Sp. z o. o. Sp.K.
Ul. Cylichowska 65,
04-769 Warszawa
przetargi@koldental.com.pl
Miwodent s.c.
Anna Woźniacka, Mirosław
Woźniacki
ul. Kielecka 17, 31-523 Kraków,

adres do korespondencji:
31-052 Kraków, ul. Starowiślna
40
miowodent@miwodent.pl,

Cena
wykonania
zamówienia
PLN

55 219,87 zł

54 213,33 zł

Punktacja
/pkt

58,91

60,00

Deklarowany przez
Wykonawcę termin
realizacji zamówienia
cząstkowego

2 dni

2 dni

Punktacja
/pkt

40

40

Łączna
punktacja

/pkt

98,91

100,00

www.uks.com.pl sekretariat@,uks.com.pl NIP 675-12-19-110




