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Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zgodnie z art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) Centrum ATTIS informuje, że
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Usługi serwisowe
aparatury rtg w podziale na 2 części”, Nr referencyjny sprawy FZP/ZP-22/U/24/14,
dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert.
W przedmiotowym postępowaniu złożono 3 oferty.
Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu.
Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia kryteriami jakim kierował się
Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty była cena brutto za realizację
zamówienia oraz czas reakcji na zgłoszenie. Wygrywa oferta o największej ilości punktów.
Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert w zakresie części nr 1 - aparat rtg firmy PHILIPS
Bucky DIAGNOST;.

Nr
Firma (nazwa) lub nazwisko
cena brutto
oferty oraz adres wykonawcy

1

MEDIKOL SYSTEMS
Sp. z o.o.
Niemierzyno 22/5
78-300 Świdwin

3

PHILIPS POLSKA
Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 195 B
02-222 Warszawa

221 400,00

90 493,56

Ilość
punktów wg
kryterium
ceny

0

90

Ilość
punktów wg
kryterium
czas reakcji
na
zgłoszenie

0

10

kolejność
ofert
wg
kryterium
oceny ofert

Oferta
odrzucona
art.89 ust.1
pkt 2
Oferta
wybrana
Iw
kolejności
100 pkt

Odrzucono z postępowania Wykonawcę MEDIKOL SYSTEMS Sp. z o.o., na podstawie art.
89 ust. 1 pkt 2) ustawy pzp jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
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Uzasadnienie:
Zamawiający zawarł informację w piśmie z dnia 27.11.2014r. dotyczące zmiany SIWZ w
zakresie załącznika nr 6. Wykonawca składając ofertę nie uwzględnił tych zmian w swojej
ofercie. W związku z powyższym zgodnie z zapisem SIWZ Rozdział IX pkt 1 ppkt 2
dokument ten stanowi treść oferty i nie podlega uzupełnieniu w trybie art.26 ust 3 ustawy pzp.
Wybór najkorzystniejszej oferty
Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert
ustalono, iż oferta nr 3 firmy PHILIPS POLSKA Sp. z o.o., odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w Ustawie oraz w specyfikacji i została oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru.
Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert w zakresie części nr 2 - aparatura rtg firmy
SIEMENS

Firma
(nazwa)
Nr
nazwisko oraz
oferty
wykonawcy

2

lub
adres cena brutto

SIEMENS Sp. z o.o.
Sektor
Healthcare
Customer
Services 303 687,00
HIM/CP/DX
Ul. Żupnicza 11
03-821 Warszawa

Ilość
punktów
wg
kryterium
ceny

90

Ilość punktów
wg kryterium
czas reakcji
na zgłoszenie

kolejność
ofert
wg
kryterium
oceny ofert

10

Oferta
wybrana
Iw
kolejności
100 pkt

Wybór najkorzystniejszej oferty
Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert
ustalono, iż oferta nr 2 SIEMENS Sp. z o.o., odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w
Ustawie oraz w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w
specyfikacji kryteria wyboru.

W niniejszym postępowaniu żaden Wykonawca nie został wykluczony.
Jedna oferta w zakresie części nr 1 została odrzucona.
Przewidywany termin zawarcia umowy 11.12.2014r. (art. 94 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze
zm.).
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