
Szczecin, dnia 13.10.2015 r.

ZZ-2380-111/15

Informacja na stronę internetową/tablicę ogłoszeń

dotyczy:   postępowania  prowadzonego w trybie  przetargu nieograniczonego na podstawie art.  39 i  nast.

ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz.

423,  768, 811,  915, 1146 i 1232 oraz z 2015 r.  poz.  349,  478,  605),  zwanej  dalej „uPzp” na

„świadczenie usług  medycznych  obejmujących  badanie  osób  zatrzymanych  przez

jednostki Policji”

  Na podstawie art. 92 ust. 2  uPzp Zamawiający zawiadamia, że w zakresie :

 -  części IV – KPP Myślibórz (dla KP Barlinek):

postępowanie zostało  rozstrzygnięte. W wyniku badania i oceny ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę

cenową złożoną przez Wykonawcę:

Szpital Barlinek Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 10

74-320 Barlinek

za cenę  6.688,00 zł brutto i odległości drogowej  pomiędzy placówką medyczną, a siedzibą Komendy

Powiatowej Policji w Barlinku - 0,5 km

Następująco przedstawia się  streszczenie  oceny i  porównania  złożonych ofert  zawierających punktację

przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:
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3 Szpital Barlinek Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 10

74-320 Barlinek

faks 95 74 62 502

90,00 10,00 100,00

- części V – KPP Police:

postępowanie zostało  rozstrzygnięte. W wyniku badania i oceny ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę

cenową złożoną przez Wykonawcę:

Szpital Wojskowy z Przychodnią
ul. Piotra Skargi 9/11
70-965 Szczecin

za cenę  7.600,00 zł brutto i odległości drogowej pomiędzy placówką medyczną, a siedzibą Komendy 

Powiatowej Policji w Policach - 15,27 km

Następująco  przedstawia  się  streszczenie  oceny  i  porównania  złożonych  ofert  zawierających  punktację

przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:
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2 Szpital Wojskowy z Przychodnią
ul. Piotra Skargi 9/11

70-965 Szczecin
faks 91 810 58 02

90,00 10,00 100,00

- części VI – KPP Sławno:

postępowanie  zostało  rozstrzygnięte.  W wyniku badania  i  oceny ofert  wybrano  najkorzystniejszą  ofertę

cenową złożoną przez Wykonawcę:

Falck Medycyna Spółka z o.o.
ul. Jana Olbrachta 94

01-102 Warszawa

Centrum Medyczne Falck Ustka

ul. Kopernika 18

76-270 Ustka

za cenę  17.750,00 zł brutto i odległości drogowej pomiędzy placówką medyczną, a siedzibą Komendy 

Powiatowej Policji w Sławnie

Następująco  przedstawia  się  streszczenie  oceny  i  porównania  złożonych  ofert  zawierających  punktację

przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:
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1 Falck Medycyna Spółka z o.o.
ul. Jana Olbrachta 94

01-102 Warszawa

Centrum Medyczne Falck Ustka

ul. Kopernika 18

76-270 Ustka

faks 59 814 50 66

90,00 10,00 100,00

- części VII – KMP Szczecin:

postępowanie  zostało  rozstrzygnięte.  W wyniku badania  i  oceny ofert  wybrano  najkorzystniejszą  ofertę

cenową złożoną przez Wykonawcę:

Szpital Wojskowy z Przychodnią
ul. Piotra Skargi 9/11
70-965 Szczecin

za cenę  71.000,00 zł brutto i i odległości drogowej pomiędzy placówką medyczną, a siedzibą Komendy 

Miejskiej Policji w Szczecinie – 3,67 km

Następująco  przedstawia  się  streszczenie  oceny  i  porównania  złożonych  ofert  zawierających  punktację

przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:
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2 Szpital Wojskowy z Przychodnią
ul. Piotra Skargi 9/11

70-965 Szczecin
faks 91 810 58 02

90,00 10,00 100,00

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że w zakresie części:

I – KPP Choszczno, 

II – KP Goleniów,

III – KPP Kamień Pom., 

VIII – KPP Świdwin, 

IX – KPP Świdwin (dla KP Połczyn Zdrój):

postępowanie  zostało  unieważnione na podstawie  art..93 ust.1  pkt  1,  gdyż na te  części  zamówienia  nie

złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

wyk. w 1 egz. 

wyk. A.G.
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