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Dotyczy: Znak sprawy: „1/ZP/2021”
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup mammografu cyfrowego wraz z dostawą, instalacją,
serwisowaniem oraz szkoleniem personelu w ramach programu “Narodowa Strategia Onkologiczna”.
Na podstawie zasad PZP oraz wewnętrznych procedur Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.
1.Informacje ogólne
W terminie do 12 lipca 2021 r do godziny 12:00 tj. do terminu składania ofert, do firmy NZOZ Ginekomed – Dorota Dobek
przy ul. Malinnik 14, 58-560 Jelenia Góra, wpłynęła jedna oferta w formie papierowej.
Otwarcie oferty odbyło się w dniu 12.07.2021r. o godzinie 12.30 w siedzibie firmy NZOZ Ginekomed – Dorota Dobek przy ul.
Malinnik 14, 58-560 Jelenia Góra.
2. Wybór oferty najkorzystniejszej wraz z uzasadnieniem:
Zamawiający udziela zamówienia w przedmiotowym postępowaniu Wykonawcy z najkorzystniejszym bilansem przyznanych
punktów, tj.:
4RAD Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Suwak 4, lok.110
02-676 Warszawa
z ceną oferty brutto 629 460,00 zł, zgodną z wymaganiami Zamawiającego.
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
W wyniku oceny oferty, dokonanej w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert ww. Wykonawca uzyskał najkorzystniejszy bilans
przyznanych punktów we wszystkich kryteriach oceny ofert.
Po zbadaniu złożonej oferty przez ww. Wykonawcę Zamawiający stwierdził, że:
1. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
2. Oferta jest ważna i nie podlega odrzuceniu. Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i złożył ofertę,
którą to uznano za ofertę najkorzystniejszą tj. ofertę z najkorzystniejszym bilansem przyznanych punktów wg kryteriów oceny
ofert przyjętych w przedmiotowym postępowaniu:
Cena –waga 50 % maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania to 50 punktów Parametry techniczne –waga 50 %
maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania to 50 punktów Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania przez
Wykonawcę wynosi 100,00 punktów
3. Informacja dotycząca wykonawców, którzy złożyli oferty
wraz z informacją na temat punktacji przyznanej ofertom w kryterium oceny ofert Streszczenie oceny złożonej oferty
Numer oferty

Wykonawca

Punktacja uzyskana w kryterium
Cena ofert brutto – waga 50%
Parametry techniczne – waga 50%

1

4RAD Sp. Z o.o., Sp.K.
ul. Suwak 4, lok.110
02-676 Warszawa

Cena oferty brutto – 50 pkt
Parametry techniczne – 50 pkt
Razem: 100 pkt

4. Termin i miejsce podpisania umowy
Zamawiający informuje, że Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie przekazane (przesłane) Wykonawcy,
który złożył ofertę pocztą elektroniczną na adres podany w ofercie Wykonawcy.

Preferowane miejsce i termin podpisania umowy: u Zamawiającego w terminie 20.07.2021 NZOZ Ginekomed-Dorota Dobek.
ul. Malinnik 14, 58-560 Jelenia Góra.
Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy w drodze korespondencyjnej.
Z poważaniem
Henryk Dobek

