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Szamotuły, dnia 18 maja 2022 r.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szamotułach
ul. Sukiennicza 13
64-500 Szamotuły
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:
„Dostawa rękawic chirurgicznych”
Nr sprawy ZP-381-21/2022

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Działając na podstawie art. 253 ust l pkt 1-2 ustawy - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021, poz.
1129) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu do realizacji zamówienia wybrano ofertę
Wykonawcy:
Mercator Medical S.A.
ul. Heleny Modrzejewskiej 30
31-327 Kraków
Szczegółowe zestawienie złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją :
Numer
oferty
1

Wykonawca

Liczba punktów

ZARYS International Group sp. z o. o. sp. k.

96,48

Miejsce w
zestawieniu
III

97,36

II

100,00

I

93,61

V

ul. Pod Borem 18
41-808 Zabrze
2

Abena Polska Sp. z o.o.
ul. Nowa 15, Łozienica
72-100 Goleniów

3

Mercator Medical S.A.
ul. Heleny Modrzejewskiej 30
31-327 Kraków

4

ABOOK Sp. z o.o.
ul. Brzostowska 22
04-985 Warszawa

5

SKAMEX Sp. z o.o.

92,24

VI

ul. Częstochowska 38/52
93-121 Łódź
6

PT GLOBAL Sp. z o.o.

Oferta odrzucona

Ul. Nowy Świat 33/13
00-029 Warszawa
7

MEDASEPT S.A.

94,36

IV

Ul. Forteczna 19
61-362 Poznań
Ponadto Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu na podstawie art. 226 ust 1 pkt. 2c
ustawy - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021, poz. 1129). odrzucono ofertę Wykonawcy PT
GLOBAL Sp. z o.o. ul. Nowy Świat 33/13 00-029 Warszawa
Zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Warunków Zamówienia w celu potwierdzenia zgodności z
wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, należało złożyć wraz z ofertą nieodpłatne próbki.
Wykonawca nie złożył wymaganych próbek wraz z ofertą, a także nie uzupełnił ich w terminie wskazanym
przez Zamawiającego.
Podpisanie umowy
Zamawiający informuje, że umowa zawarta zostanie w dniu 24 maja 2022 roku.
Do podpisania umowy dochodzi w siedzibie Zamawiającego, a w przypadku uzasadnionego nieprzybycia
Wykonawcy w wyznaczonym terminie, umowę wysyła się do podpisania drogą pocztową, a za datę
podpisania umowy uznajemy dzień wyznaczony i zapisany jako data zawarcia umowy przez Zamawiającego
w umowie. Wybrani Wykonawcy zobowiązani są do skontaktowania się z Zamawiającym w sprawie
podpisania umowy w terminie. Wykonawca zwróci się z prośbą do Zamawiającego o przesłanie umowy w
sytuacji, gdy osoba upoważniona nie może przybyć wyznaczonym terminie w celu jej podpisania. Prośbę
pisemną Zamawiający powinien otrzymać przed wyznaczonym dniem do podpisania umowy. Z treści pisma
wynikać musi, że Wykonawca zobowiązuje się do podpisania przekazanej umowy, która jest zgodna z
ofertą. Wykonawca, który nie prześle informacji, o której mowa powyżej zobowiązany jest do przybycia
osobiście w wyznaczonym terminie, w celu podpisania umowy.

Środki ochrony prawnej:
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 11 września 2019
roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021, poz. 1129) - dział IX "Środki ochrony prawnej"
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