Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy
ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, FAX (22) 344-64-74, centr.
(22) 344 62 00
http://www.otwock-szpital.pl

e-mail:sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

MCLChPiG –Gr.IV A/19PN/2016
Otwock, dn. 21.10.2016r

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Na podstawie art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający niezwłocznie po
wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przeprowadzonym w trybie „przetarg
nieograniczony” na dostawę sprzętu medycznego Pakiet A i Pakiet C, znak Sprawy
zawiadamia, iż wybrano :
19PN/2016zawiadamia,
1. Nawa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano :

oferta nr 2 JEPAL Jerzy Paluchiewicz ul. Lipowa 56, 44-100 Gliwice - Pakiet A
2. Uzasadnienie wyboru:
Oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans oceny wg kryteriów podlegających ocenie , tj cena – 60%
,okres gwarancji - 20 % i termin dostawy – 20%
3.Nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktacja przyznana oferentom w
kryterium : cena max 60 pkt., termin dostawy – 20 pkt oraz okres gwarancji -20 pkt
JEPAL Jerzy Paluchiewicz ul. Lipowa 56, 44-100 Gliwice - Pakiet A
cena brutto : 60 pkt ; termin dostawy : 20 pkt.; okres gwarancji : 20 pkt S= 100 pkt

3.Nazwy i adresy Wykonawców, których oferty zostały odrzucone :
1 KAWA.SKA Sp. z o.o. ul. Zaczarowanej Róży 1, 05-540 Zalesie Górne Pakiet A i Pakiet C ,
Zamawiający odrzucił ofertę na Pakiet A i Pakiet C, ponieważ Wykonawca określił termin dostawy w
sposób niezgodny z wymaganiem zawartym w Rozdziale 13 pkt.12 SIWZ, tj podał dokładną datę
dostawy a nie ilość dni lub tygodni od podpisania umowy, co uniemożliwia Zamawiającemu
porównanie oferty w kryterium Termin dostawy.
Podstawa prawna :art. 89 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych

4. Termin zawarcia umowy .
Zgodnie z art. 94 ust.2 pkt.1a ustawy Prawo zamówień Publicznych umowa z wybranym Wykonawcą
zostanie zawarta
po
upływie
5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty,

Jednocześnie Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania na Pakiet C, ponieważ nie
złożono żadnej niepodlegającej odrzuceniu oferty.
Podstawa prawna : art. 93 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Do wiadomości Wykonawcy biorący udział postępowaniu wg zestawienia ofert poz. 1-4
Strona internetowa Zamawiającego www.otwock-szpital.pl

