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 2.04.2019 r.
Do Wykonawców biorących
udział w postępowaniu

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na świadczenie usługi autoryzowanego serwisu urządzeń HPE (MSB/PN/34/03/2019)

Dotyczy:

Zamawiający informuje, że w wyniku analizy ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu postanowił:
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.
U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) pełnomocnik Zamawiającego informuje, że w przedmiotowym postępowaniu
Zamawiający postanowił wybrać ofertę w oparciu o kryteria oceny ofert zawarte w SIWZ, tj. cena 60%, termin płatności
20%, termin dostępności usługi 20 % złożoną przez Wykonawcę:
Andra p. z o.o. , ul. Pryzmaty 6/8, 02-226 Warszaw
Cena oferowana brutto wybranej oferty wynosi: 141 263,00 zł
(słownie: sto czterdzieści jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy złote 00/100).
Badana oferta otrzymała w kryterium cena 60% - 60 pkt, termin płatności 20% - 20 pkt, termin uruchomienia usługi 20% - 20 pkt, łącznie 100 pkt.
W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły cztery oferty.
Poniżej dane Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu wraz z przyznaną punktacją:

Oferta
nr

1

2

3

4

firma

Andra, ul.
Pryzmaty 6/8,
02-226
Warszaw
Niver
ul. Cementowa
12b, 91-859
Łódź
IT Punkt ul.
Szyb Walenty
26a, 41-700
Ruda Śląska
HELICA
ul. Raszyńska
25, 02-033
Warszawa

Oferowana cena
za 32 mies. brutto

Liczba
punktów
przyznana
w
kryterium
CENA

Liczba punktów
przyznana w
kryterium
„Dostępności
usługi”

Liczba punktów przyznana
w kryterium termin
PŁATNOŚCI

Punktacja
SUMA

141 263,00 zł

60,00

20,00

20,00

100,00

188 731,20 zł

44,91

20,00

20,00

84,91

148 387,20 zł

57,12

20,00
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143 900,16 zł

58,90

20,00

20,00

98,90
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Z wybranym wykonawcą w zostanie zawarta umowa w terminie:
1)

nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli
zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 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;

2)

nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli
zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli
zostało przesłane w inny sposób - w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

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