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oGLOSZENIEIII

Dyrekcja Szpitala w Olawie, zgodnie z arI.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych
(z p62n zmianami), oglasza rozstrzygnigcie przetargu nteograniczonego na.

Dostawq odczynnik6w laboratoryjnych wraz z dzier2awE analizatora do koagulologii
znak sprawy ZOZIDZP lPNlT | 17

I Ofertv wvbrane:
Zadanie nr: 2 Nakluwacze do drenow z krwiq (pilotki do KKCz)
DiaHem AG Diagnostic Products, Schlosserstrasse 4, CH-8180 BUlach Szwajcaria
Cena oferty brutto:1525,20 zl Liczba pkt w kryterium: cena - 60
Termin dostawy: 72 godz , Liczba pkt w kryterium: termin dostawy - 32
l-qczna liczba pkt - 92
Oferta najkorzystniejsza pod wzglqdem ocenianych parametrow. Oferta spelnia wymagania SIWZ
Zadanie nr: 4 - Kody kreskowe na prob6wki do badari biochemicznych morfologii, koagulologii
LIBELI Janusz Bi5 Torunska22,44-122 Gliwtce
Cena oferty brutto 7503,00 zi Liczba pkt w kryterium: cena - 60
Termin dostawy: 72 godz, Liczba pkt w kryterium: termin dostawy - 32
l-qczna liczba pkt - 92
Oferta najkorzystnrejsza pod wzglgdem ocenianych parametrow Oferta spelnia wymagania SIWZ

ll Pozostale ofertv

lll. Ofertv odrzucone

lV. Zadania uniewa2nione

Zamawiajqcy podpisze umowe w sprawie realizacji zamowienia zgodnie z art.94 pkt. 1.2'

Wyniki dotyczqce pozostalych zadah zostanq ogloszone w terminie pozniejszym.

Dyrektor
Zespolu Oprekr Zdrowotnejw O{awie
lek med Andrzej Dronsejko

And.nej Dronsejko

l)r rel.tor - r,18 (71 ) l()l-l-l-l-i
/-ca d!rektora - t48 (7I) -]01-13-11
l'ielggnrarka naczelna - f4tt (71) l0l-13-91
(lcntrala - +48 (7 | ) 30 I - I 1"00

hsrggror'vosc - +,18 (7| ) l0i - l-]- l9
hadrr' - t48(71 ) 301-13-2i
Placc - +48 (7 I ) 301-13-16

Organizac.ja i Zanqdzanie - +48 (7 | ) 30I - | 3- | 5

Zarrrorvienia l'Ltblicznc - 1'1ti (71 ) 3l-.1-26-.18

Z.aopatrzenie - +,18 (7 I ) 30 l - | 3- I 7

Rozliczenia i Statystyka - +48 (7 l) 301-13-28

lnformatyk - +48 (71 ) 301 -13-28


