
Łysomice, dnia 06.04.202I r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonęgo w trybie

podstawowym na podstawie aft,275 pkt 1 ustawy Pzp na dostawę dwóch aparatów USG

wielofunkcyjnych z opcją Dopplera , jeden do uzytku stacjonarnego, drugi z opcją wykonywania

badań poza przy chodnią-przenośny. (znak sprawy : ZP.27 1 .SP ZOZ.I .202l)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łysomicach, ul. Łąkowa 3 dziil,ając,

jako Zamawiający ww postępowaniu, zgodnie z art253 ust 1 ustawy z 11 września 2019 r, - Prawo

zamówięń publicznych (Dz.U, Poz.2019 ze zm.)- dalej: ustawaPzp, informuje, ze dokonał wyboru

oferty najkorzystniejszej oraz zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia niniejszym

informuję, że dlarcaltzacji zamówienia publicznego polegającego na dostawie dwoch aparatów

USG wielofuŃcyjnych z opcją Dopplera , jeden do uzytku stacjonarnego, drugi z opcją

wykonywania badań poza przychodnią -przenośny za nalkorzystniej szą dla realizacji tego

zamówienia wybrano ofertę złożoną pTzez:

Część I: Dostawa aparatu USG wielofunkcyjnego z opcją Dopplera do użytku stacjonarnego

Medinco Polska Społka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Sarmacka1l3Z,

02-972 Warszawa

Wartość brutto: 138 000,00 zł

Nazwa albo imię i
nazwisko,siedziby albo

miejsca zamieszkania i

adresy wykonawców

Liczbapunktów w ramach kryterium Łącznaltczba punktów

Ipkt]cena oferowana

(waga,60Yo)tpkt]

Okres gwararrcji

(waga -aO%)[pkt]

Medinco Polska Spółka

z ogTanlczoną

odpowiedzialnością

Sp.k.,ul. Sarmackal l 32,

02-972 Warszawa

60 40 100



Częśó II: Dostawa aparatu USG wielofunkcyjnego z opcją Dopplera przenośnego

Medinco Polska Spółka zograńczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Sarmackall32,

02-972 Watszawa

Wartość brutto: 85 000,00 zł

Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniej szą w zakresie realizacji zamówienia

publicznego nie podlega wykluczeniu. Warunki i sposób realizacji zamówienia zaoferowane przez

wybranego Wykonawcę spełniają oczekiwania i były zgodne z oczektwaniami Zamawiającego.

Biorąc pod uwagę brzmienie art. 308 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawtający

zamierzazawrzeó z wybranynr Wykonawcą umowę w sprawie zanrówienia publicznego, nie

krótszyrrr niz 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżelt

zawiadomienie to zostało przesłane przy użyctu środków komunikacji, elektronicznej, albo 10 dni

jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Nazwa albo imię i
nazwisko,siedziby albo

miej sca zarrieszkania i

adresy wykonawców

Liczbapunktów w ramach kryterium Łącznaltczbapunktów

Ipkt]cena oferowana

(waga-60oń)[pkt]

Okres gwarancji

(waga -40%)[pkt]

Medinco Polska Spółka

z ograniczoną

odpowiedzialnością

Sp.k.,ul. Sarmackal l 32,

02-97ż Warszawa

60 40 100


