MAZOWIECKI SZPITAL BRÓDNOWSKI W WARSZAWIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8
www.szpital-brodnowski.waw.pl
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/ 326 53 53 FAX /22/ 326 58 34
NIP 524-18-79-077
REGON 012298272
Warszawa, dnia 31.07.2018 r.
Do Wykonawców
biorących udział w
postępowaniu
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę i montaż mebli pod wymiar dla Mazowieckiego Szpitala
Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. MSB/PN/48/07/2018
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że
w przedmiotowym postępowaniu postanowił wybrać ofertę w oparciu o kryteria oceny ofert
zawarte w SIWZ, tj. cena 60%, okres gwarancji i rękojmi 30% i termin realizacji 10% złożoną
przez Wykonawcę:
Wioletta Pyszkowska
PHU W&M
Ul. 17 Stycznia 78/5
06-400 Ciechanów
Cena oferowana brutto wybranej oferty wynosi: 307 704,18 złotych (słownie: trzysta siedem
tysięcy siedemset cztery złote 18/100).
Badana oferta otrzymała w kryterium cena 60% - 60 pkt, okres gwarancji i rękojmi 30% - 22,5
pkt., termin realizacji – 0 pkt.
W przedmiotowy postępowaniu wpłynęły cztery ważne oferty.
Poniżej dane Wykonawców, którzy złożyli ofertę w postępowaniu wraz z przyznaną punktacją:
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TRONUS Polska
Martyna Okrój
Ul. Ordona 2A
01-237 Warszawa
Marcin Skoneczny,
REDOM
Ul. Syrokomli 1
030335 Warszawa
„Konkret” Dagmara Fik,
Marcin Mazurkiewicz
spółka jawna,
ul. Dworcowa 15a,
86-200 Chełmno
Wioletta Pyszkowska
PHU W&M
Ul. 17 Stycznia 78/5
06-400 Ciechanów

Oferta odrzucona

468 272,07
PLN

39,42 pkt

10 pkt

30 pkt

79,42 pkt

524 288,73
PLN

35,51 pkt

0 pkt.

15 pkt.

50,51 pkt

307 704,18
PLN

60 pkt

0 pkt

22,5 pkt

82,50

Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), który stanowi, iż:
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3, informujemy,
że w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający postanowił odrzucić ofertę złożoną przez
Wykonawcę:
TRONUS Polska
Martyna Okrój
Ul. Ordona 2A 01-237 Warszawa

UZASADNIENIE
Zamawiający zgodnie z pkt. 10.10 SIWZ wymagała, aby Wykonawca złożył wypełniony
formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. W formularzu
ofertowym Wykonawca był zobowiązany do podania m.in. nazwy, ceny brutto, terminu
wykonania zamówienia oraz terminu gwarancji.
Wykonawca w złożonej ofercie nie podał ceny brutto, terminu wykonania zamówienia
i terminu gwarancji - elementów stanowiących kryteria oceny ofert. Powyższe braki powodują,
że oferta wykonawcy nie może być oceniona przez Zamawiającego.
Ponadto Wykonawca miejsce w formularzu ofertowym oznaczone jako „Nazwa Wykonawcy”
pozostawił nie wypełnione. Elementem wskazującym na Wykonawcę jest jedynie pieczątka
o nazwie „Tronus Polska” Martyna Okrój oraz adres Wykonawcy widniejący na kopercie
dostarczonej Zamawiającemu.
Z wybranym wykonawcą w danej części zostanie zawarta umowa w terminie:
- nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej,
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albo 15 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób - w przypadku zamówień, których wartość
jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,
z zastrzeżeniem ust. 2 pkt. 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), który stanowi, iż: „Zamawiający może zawrzeć
umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust.
1, jeżeli:
1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
a) w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę”.

…………………………………...
(akceptacja Wiceprezesa Zarządu)

…..……..........................................................
(podpis i pieczęć kierownika Zamawiającego
lub osoby, której powierzono wykonanie
czynności w postępowaniu
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