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Włocławek, dn. 15. L2.2ot4r.

Wykonawcy, któ lzy zlożyli oferty

ZAW|ADOMlENlE O WYBORZE NAJKORZYSTNlEJSZEJ OFERTY yr

zakresie zadania 1

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( tj. Dz.U

z 2o!3r., poz.9o7 z późn. zm.) zamawiający Wojewódzki OŚrodek Medycyny Pracy we
Włocławku, zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego pn. ,, Pierwsze wyposażenie nowej siedziby Wojewódzkiego OŚrodka

Medycyny Pracy we Włocławku" ogłoszonego w BZP w dniu 02.12.2014r.pod nr 249447 ,2Ot4
oraz na stronie internetowej http://www.wgmp.wloclawek.p| i tablicy ogłoszeń w/m znak

sprawy zpl6l2ot4, dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert w zakresie zadania 1jest to
oferta złożone przez następującego Wykonawcę:
Zadanie 7 Oferta nr3.
Centrum Zaopatrzenia Medycznego iWeterynaryjnego,,CENTROWET-CEZAL" Sp. z o.o.

Ul. Dabrowskiego 133/135

60-543 Poznań
Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert nie podlegających

odrzuceniu izgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia przy wyborze

najkorzystniejszej oferty kierował się kryterium ceny -97% oraz termin dostawY 3%.

oferta wybranego wykonawcy odpowiada wszystkim wymaganiom okreŚlonym

w Ustawie prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U z 2OL3r., poz.9O7 z póŹn. zm.) oraz w

Specyfikacji lstotnych Warunków Zamówienia, w oparciu o ustalone kryterium wyboru

ofert (uzyskała najwyższą ilość punktów).

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
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1 IORN WELLNESS

SROUU Sp. z o,o.
]0-175 Poznań
Ul. Źonkilowa 11

Wykonawca spełnia
warunki udziału w
postępowaniu, Oferta
nie podlega odrzuceniu

2t,o7 0,6 )-t,67 )ferta trzeci€

ru kolejności
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}oxMet MED|CAL
ip. z o.o,
)iskorzów 51

58-250 Pieszyce

Wykonawca spełnia
warunki udziału w
postępowaniu, Oferta
nie podlega odrzuceniu

59,76 0,6 i0,36 )ferta druga

ł kolejności
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