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Sprawa: DZP-271-298/17 Kraków, 15 maja 2017r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części - Pakiet nr l i nr 2

Sprawa nr: DZP-271-298/17
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. póz. 2164 ze zm.), pn. „Sukcesywna dostawa
materiałów do wypełnień i instrumentów endodontycznych", ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr
76225-2017 w dniu 2017-04-28

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie,
ul. Montelupich 4, 31-155 Kraków, zwany w dalszej części „Zamawiającym" zgodnie z art. 92 ust.l ustawy
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., póz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą,
zawiadamia, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w części dotyczącej PAKIETÓW nr l i 2 uznając
za najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

4
Miwodent s.c. A. Woźniacka, M. Woźniacki, ul. Kielecka 17, 31-523 Kraków

Uzasadnienie wyboru:
1. W zakresie części - Pakiet nr l - oferta ta otrzymała łącznie w obu kryteriach największa liczbę

punktów i spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ.
2. W zakresie części - Pakiet nr 2 - wpłynęła tylko jedna ważna oferta, która spełnia wszystkie

wymagania Zamawiającego określone w SIWZ.

A. 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:

W zakresie części - Pakiet nr l

Numer
oferty

Firmy i adresy wykonawców,
którzy złożyli oferty

Cena oferty brutto
(z VAT) wykonania
zamówienia

Liczba pkt w kryterium cena
zarazem punktacja łączna

Kol-Dental Sp. z o. o. Sp.K.
ul. Cylichowska 6, 04-769 WARSZAWA

238 508,63 zł brutto Oferta nie podlega ocenie

Miwodent s.c. A. Woźniacka, M. Woźniacki
ul. Kielecka 17, 31-523 Kraków

Cena - 60 pkt
259 186,23 zł brutto Termin dostawy- 40pkt

Łącznie -100 pkt
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Termin wykonania zamówienia: Od 6 czerwca 2017r. do 5 czerwca 2018r. lub do wyczerpania
przewidywanych ilości, lub do wyczerpania przewidywanych ilości Towaru będącego przedmiotem
umowy.
Deklarowany przez Wykonawcę termin realizacji zamówienia cząstkowego : 2 dni.

- Termin płatności: przelew 30 dni.
Termin ważności zaoferowanego produktu wynosi: 12 miesięcy od dnia jego dostawy

W zakresie części - Pakiet nr 2
Cena oferty brutto

Numer Firmy i adresy wykonawców, Liczba pkt w kryterium cena
(z VAT) wykonania

oferty którzy złożyli oferty zarazem punktacja łączna
zamówienia

Miwodent s.c. A. Woźniacka, M. Wozniacki
211 567,66 zł brutto Termin dostawy-40pkt

ul. Kielecka 17, 31-523 Kraków
j ' Łącznie -100 pkt

Termin wykonania zamówienia: Od 6 czerwca 2017r. do 5 czerwca 2018r. lub do wyczerpania
przewidywanych ilości, lub do wyczerpania przewidywanych ilości Towaru będącego przedmiotem
umowy.
Deklarowany przez Wykonawcę termin realizacji zamówienia cząstkowego : 2 dni.
Termin płatności: przelew 30 dni.
Termin ważności zaoferowanego produktu wynosi: 12 miesięcy od dnia jego dostawy

B. Umowa na dostawę będącą przedmiotem zamówienia w zakresie części: Pakiet nr l i nr 2 zostanie
zawarta zgodnie z art. 94 ust. l pkt 2. ustawy
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