ZAW – Wybranie
Znak sprawy: 14/2015/DZP/PN

Wodzisław Śl.,06.10.2015

Wojewódzki Szpital Chorób Płuc
im. dr Alojzego Pawelca
ul. Bracka 13,
44-300 Wodzisław Śląski

Do:
Oferenci biorący udział
w postępowaniu
Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego
nr sprawy 14/2015/DZP/PN

Zawiadomienie o wynikach postępowania
Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu o zamówienie publiczne jak niżej:
Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony
Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego:
Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego
jako najkorzystniejsza została wybrana następująca oferta:
PPUH INSTAL PROJEKT sp. z o.o., ul. Leśna 37, 44-341 Gołkowice, oferta otrzymała 96 pkt., w tym 90
pkt. w kryterium Cena, 6 pkt. w kryterium Gwarancja
Zamawiający ocenił oferty według następujących kryteriów:
1 - Cena – 90%
2 - Gwarancja – min. 36 m-cy, max. 60 m-cy - 10%. Okres gwarancji należy zaoferować w pełnych
miesiącach.
Punkty policzono według następujących wzorów:
cena

= najniższa oferowana cena brutto x 90% x 100
cena badanej oferty brutto

w kryterium cena najtańsza oferta otrzymuje 90 pkt.
oferowany okres gwarancji oferty badanej
Gwarancja = ---------------------------------------------------------- x 10%x100 pkt, gdzie:

Najdłuższy zaoferowany okres gwarancji
spośród złożonych ofert

- Maksymalny okres gwarancji 60 miesięcy
Nazwy, adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem i porównaniem złożonych ofert
oraz przyznaną punktację zawiera poniższa tabela:
Nazwa wykonawcy

PPUH INSTAL PROJEKT sp. z o.o., ul.
Leśna 37, 44-341 Gołkowice
Sevitel sp. z o.o., ul. Leopolda 29, 40189 Katowice
Fast Group sp. z o.o., Al. 3 Maja 12,
00-391 Warszawa
Delta Power sp. z o.o., ul. Krasnowolska
82R, 02-849 Warszawa

Ilość uzyskanych
pkt. w kryterium
cena- 90%
90

Ilość uzyskanych
pkt. w kryterium
gwarancja -10%
6

Razem

74

10

84

89

6

95

73

6

79

96

Wartość oferty
brutto/ gwarancja
167 895,00 zł/36
mies.
204 165,74 zł/ 60
mies.
169 549,77 zł/36
mies.
206 712,57 zł/ 36
mies.

Wykonawca którego oferta jest najkorzystniejsza otrzyma od Zamawiającego dwa podpisane egzemplarze
umowy. Po podpisaniu prosimy o odesłanie jednego egzemplarza na adres Zamawiającego z dopiskiem
„Zamówienia Publiczne”. Umowa zostanie zawarta w dniu 07.10.2015 roku.

Z poważaniem
Dyrektor
Dr n. med. Norbert Prudel

