Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia
na dostawę pasków testowych do glukometrów iXell w ramach realizacji przez
Powiat Słubicki projektu pn.: „Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja
zdrowego stylu życia w powiecie słubickim” finansowanego w ramach Programu
PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu ze środków Norweskiego
Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa.
Oferta Nr 1 - 100 pkt
M-Pharma s. c. Izabella Mudrak, Michał Mudrak
ul. Makowe Łąki 29 Szpetal Górny
87-811 Fabianki
Cena – 5 672,22 zł netto, 6 153 zł brutto
Termin realizacji zamówienia – 29 czerwca 2015 r.
Oferta Nr 2 – 100 pkt
SOMA Sp. z o. o.
ul. Ku Słońcu 23/24 gab. 35
71-073 Szczecin
Cena – 5 672,22 zł netto, 6 153 zł brutto
Termin realizacji zamówienia – 29 czerwca 2015 r.
Oferta Nr 3 – 95 pkt
Optimum Anna Złotnicka – Plucińska, Wojciech Pluciński Sp. J.
ul. Wojska Polskiego 4
72-315 Resko
Cena – 5 672,22 zł netto, 6 153 zł brutto
Termin realizacji zamówienia – 30 czerwca 2015 r.
W związku z tym, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone dwie oferty (oferta Nr 1
i Oferta Nr 2) uzyskujące w łącznym kryterium oceny ofert 100 pkt Zamawiający
przeprowadził w dniu 26 czerwca br. ok. godz. 12.30 negocjacje telefoniczne
z ww. wykonawcami składającymi przedmiotowe oferty w zakresie terminu realizacji
zamówienia – tj. dostawy w dniu dzisiejszym przedmiotu zamówienia do godz. 15.00.
Wykonawca M-Pharma s. c. Izabella Mudrak, Michał Mudrak (rozmowa z p. Michałem
Mudrak) oświadczył, że nie jest w stanie dostarczyć przedmiotu zamówienia dnia
26 czerwca br. do godz.15.00. Natomiast Wykonawca SOMA Sp. z o. o. (rozmowa
z p. Pawłem Pasłowskim) oświadczył, że dostarczy przedmiot zamówienia
26 czerwca br. do godz.15.00. W związku z powyższym Zamawiający wybiera ofertę
Nr 2 złożoną przez SOMA Sp. z o. o. jako najkorzystniejszą, na podstawie kryterium
oceny ofert.

„Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego
stylu życia w powiecie słubickim. Program Operacyjny
PL13:Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu.”

