Warszawa, dnia 01.12.2014r.

Nr sprawy SPZOZ.U.704/2014

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r -Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą” Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa -Ursynów zawiadamia, iż w postępowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p.n. „system próżniowy do pobrań
krwi”. (Nr sprawy SPZOZ.U.704/2014) do realizacji przedmiotu zamówienia wybrano
Wykonawcę:
PZ CORMAY S.A. z siedzibą 05-092 Łomianki ul. Wiosenna 22.
Zestawienie Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Nr
ofer Nazwa wykonawcy
ty
1

PZ CORMAY S.A.

Adres wykonawcy
05-092 Łomianki
ul. Wiosenna 22

Cena oferty w zł
84.217,32

Okres udzielonej
gwarancji
12 m-cy

Wybór Wykonawcy.
1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Komisja kierowała się następującymi kryteriami i
ich wagami:
- kryterium CENA – waga 95, maksymalna ilość punktów 95.
- kryterium OKRES GWARANCJI – waga 5, maksymalna ilość punktów 5.
2) W odniesieniu do kryterium CENA, przez „cenę” rozumie się całkowitą cenę badanej
oferty.
3) W odniesieniu do kryterium OKRES GWARANCJI przez „okres gwarancji” rozumie się
ustalony na podstawie badanej oferty oznaczony w miesiącach okres gwarancji udzielonej
na przedmiot zamówienia przez wykonawcę, nie krótszy niż 6 miesięcy od momentu
dostarczenia zamówienia Zamawiającemu. Dodatkowo przyjmuje się, że w razie
udzielenia gwarancji na okres dłuższy niż 18 miesięcy, do obliczenia liczby punktów dla tej
oferty przyjęty zostanie okres 18 miesięcy

Komisja ustala wyniki obliczeń uzyskanych ilości punktów z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku (0,00).

2) Kryterium CENA będzie obliczane według następującego wzoru:
cena najniższa x waga kryterium
cena badana
= uzyskana ilość punktów
Oferta proponująca cenę najniższą otrzyma maksymalną liczbę punktów. Oferty
proponujące ceny wyższe otrzymają proporcjonalnie mniej punktów.
3) Kryterium OKRES GWARANCJI będzie obliczane według następującego wzoru:
okres gwarancji badany x waga kryterium
okres gwarancji najdłuższy (maks. 18 miesięcy)

= uzyskana ilość punktów

Oferta proponująca okres gwarancji najdłuższy (maks. 18 miesięcy) otrzyma maksymalną
liczbę punktów. Oferty proponujące krótsze okresy gwarancji otrzymają proporcjonalnie
mniej punktów.
Oferta nr 1
Kryterium cena
najniższa cena 84.217,32zł, cena badanej oferty 84.217,32zł.
84.217,32zł x 95
84.217,32zł

= 95,00 pkt.

Kryterium okres gwarancji
najdłuższy okres gwarancji 12m-cy, okres gwarancji badanej oferty 12m-cy
12 x 5
12
= 5,00 pkt.
Zestawienie uzyskanych punktów przez Wykonawców.
Nr oferty

oferta nr 1

Ilość uzyskanych punktów Ilość uzyskanych punktów
w kryterium cena
w kryterium okres
gwarancji
95,00

5,00

Łączna ilość uzyskanych Ranking
punktów
ofert
100,00

1

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w dniu 10.12.2014r.

