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Wg rozdzielnika

Informacja o wyborze oferty

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sĘcznia 2004 t.

Prawo zamówięń publicznych (Dz. U . z 2018 r. poz. 1986 z późn, zm,) informuje, że w postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetarga nieograniczonego pn.:

,Dostawa sprzętu medycznego: aparatu USG, analizatora biochemicznego do Wojskowej

Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Białymsto ku" @ZP l 553893-N-2019),

za naikorzvstnieisza została uznana:

1. W części I zamówienia - dostawa aparatu USG oferta złożona nrzez Wvkonawce:

INTIMEX sP. Z o.o. sP. K.

UL. EGEJ§KA 19 m.39

02-764 WARSZAWA

Oceniając ofertę kierowano się kryteriami określonymi w siwz i ich znaczeniem. Wykonawca

spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z poĘpowania, a jego ofeńa

otrzymńa 60,00 pkt zgodnie z kryteriami oceny ofeĄ.

r Cena ofeńowa (Co) - 60,00 pkt

o Okres gwarancji: max.40,00 pkt

(36 miesięcy - 0,00 pk1'42 miesiące: 20,00 pkt; 48 miesięcy i więcej: 40,00 pkt).

Cena ofeĘ mieści się w kwocie, jaką ZamawiĄący przeznaczył na realizację zamówienią

tj. 130 000,00 złbrutto.

W tabeli przedstawiono informację doĘczącą złożonej ofeĘ w postępowaniu wraz

z punktacją przyznaną w każdym kryterium oceny i wartością punktową ofert (sumą punktów).

Zgodnie z art.94 ust. 2 pkt 1 lit.

umowę w sprawie zamówięnia publicznego

naj kórzystniej szej oferty.

a ustawy Pzp Zamawiający możę za,wrzeó z Wykonawcą

nienvłocznie po przesłaniu zawiadomienia o wyborze

ż .§,) Nazwa i adres Wykonawcy
Kryterium:

cena ofertowa brutto
(punktacja)

Kryterium:
Okres gwarancji

(punktacja)

Wartość
punktowa oferty
(suma punktów)

1

INTIMEX SP. Z o.o. sP. K.
UL. EGBJSKA 19 m.39
02-764 wARsZAwA

130 000,00 zl
60,00 pkt

36 miesięcy
0,00 pkt 60,00 pkt



2, W części II zamówienia - dostawa analizatora biochemicznego oferta złożona przez

Wvkonawce:

PZ CORMAY s.A.
UL. wIosENNA 22
05_092 ŁOMIANKI
Adres do korespondencii
Ursynów Business Park
Ul. Puławska 303
02-785 WARSZAWA
Oceniając ofertę kierowano się kryteriami określonymi w siwz i ich znaczeniem. Wykonawca

spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania, ajego oferta

otrzymała l00,0 pkt zgodnie z kryteriami oceny oferty.

o Cena ofertowa (Co) - 60,00 pkt

o Okres gwarancji: max. 40,00 pkt

(36 miesięcy - 0,00 pkt;42 miesiące: 20,00 pkt; 48 miesięcy i więcej: 40,00 pkt).

Cena oferty mieści się w kwocie, jaką Zamawiający przeznaczył na rea|izację zamówienia, tj.

40 000,00 zł brutto.

W tabeli przedstawiono informację doĘczącą ńożonych ofert w postępowaniu wraz

zpunktacjąprzyznaną w każdym kryterium oceny i wartością punktową ofert (sumą punktów),

Zgodnie z art. 94 ust. l pkt 2 ustawy Pzp Zamawiający może zavłrzeó z vłyłonionym

Wykonawcą umowę w sprawie zamówienia publicznego po uołvwie 5 dni od dnia przesłania

zawi adomien i a o wybor ze najkorzystn iej szej oferty.

Z noważaniem,/, DYRĘKT6R
lĄloi skorłei sosciallsrvcżftrłih$dnl kł€ł§kl€iffi*@ffi#lfl,ą"ry,i

teh. ńed,, And.rzejhdsRozdzielnik:

1. Intimex sp. z o,o. sp. k., ul. Egejska 19 m.39, 02-764Warszawa

2. PZCormay s.a. ,ul. Wiosenna 22,05-092 Łomianki, adres do korespondencji: Ilrsynów Business Park,

ul, Pułuwska 303,02-785 ł|arszawa

3. Biomaxima S.A., ul. Vetterów 5,20-277 Lublin

4. Strona internetowa zamawiającego.

5. a/a

>..r ts'<e. Nazwa i adres Wykonawcy
Kryterium:

cena ofertowa brutto
(punktacja)

Kryterium:
Okres gwarancji

(punktacja)

Wartość
punktowa oferty
(suma punktów)

2

PZ CORMAY S.A.
UL. wIosENNA 22
05_092 ŁOMIANKI
Adres do korespondencii
Ursynów Business Park
Ul. Puławska 303
02-785 WARSZAWA

39 960,00 zł
60,00 pkt

48 miesięcy
40,00 pkt 100,00 pkt

J
BIOMAXIMA S.A.
UL. vETTERow 5
20-277 LUBLIN

46 438,92 zł
51,ó3 pkt

48 miesięcy
40,00 pkt 9I",63 pkt


