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WSZYSCY

dotyczy: informacji o wyborze oferty – pakiet nr 1 i unieważnieniu postępowania –
pakiet nr 2 i 3, w postępowaniu o udzielenie zamówienia w zapytaniu ofertowym na
wykonywanie okresowych przeglądów technicznych i konserwacji tomografu
komputerowego wraz z osprzętem oraz aparatów RTG znajdujących się w
Zakładzie Diagnostyki Obrazowej szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc
„Odrodzenie” w Zakopanem.
Uprzejmie informuję, że Zamawiający w przedmiotowym zapytaniu ofertowym w za
najkorzystniejszą uznał oferty:
Pakiet nr 1
Althea Polska sp. z o.o.
ul. Bielska 49
43-199 Mikołów
cena brutto oferty: 12 268,80 zł
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej pakiet nr 1:
Najkorzystniejsza oferta spośród wszystkich ważnych ofert, spełniająca wymagania
Zamawiającego, a jej cena mieści się w kwocie, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia. Oferta w kryterium cena 60%, otrzymała – 60 pkt., w
kryterium kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji
zamówienia oraz autoryzowany serwis 20 pkt. – łącznie 80 pkt.
Wykonawcy, którzy
złożyli oferty

GE Medical System
Polska Sp. z o.o.
Ul. wolska , 02-583
Warszawa
Althea Polska Sp. z o.o.
Ul. Bielska 49, 43-199
Mikołów
Medikol System Sp. z
o.o.
Ul. Polska 118, 60-401
Poznań

Kryterium
– cena 60%

Kryterium kwalifikacje
zawodowe i doświadczenie
osób wyznaczonych do
realizacji zamówienia oraz
autoryzowany serwis – 40%

Łącznie pkt.
100

30,48 pkt.

40 pkt.

70,48 pkt.

60pkt.

20 pkt.

80 pkt.

Oferta odrzucona

ilość złożonych ofert: 3
ilość odrzuconych ofert: 1
Pakiet nr 2
Zamawiający
informuje
o
unieważnieniu
przedmiotowego
postępowania
w pakiecie nr 2. Postępowanie w zakresie pakietu nr 2 zostało unieważnione,
ponieważ cena oferty najkorzystniejszej znacznie przekracza kwotę jaką Zamawiający
może przeznaczyć na realizację zamówienia.
ilość złożonych ofert: 2

ilość odrzuconych ofert: 1
Pakiet nr 3
Zamawiający
informuje
o
unieważnieniu
przedmiotowego
postępowania
w pakiecie nr 3. Postępowanie w zakresie pakietu nr 3 zostało unieważnione,
ponieważ cena oferty najkorzystniejszej znacznie przekracza kwotę jaką Zamawiający
może przeznaczyć na realizację zamówienia.
ilość złożonych ofert: 2
ilość odrzuconych ofert: 1
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