BZP.38.383-55.13.18

Jastrzębie – Zdrój, 22.11.2018r.

Do wszystkich uczestników postępowania
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30 000 euro pn: „Dostawa sprzętu technicznego w ramach
projektu: „Doposażenie stanowisk pracy w celu eliminowania zdrowotnych
czynników ryzyka w miejscu pracy (BZP.38.383-55.18)”.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju informuje, że
na podstawie obowiązującego u Zamawiającego Regulaminu udzielania zamówień publicznych
stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 137/2016 z dnia 02.09.2016r., Zamawiający wybrał
oferty najkorzystniejsze na podstawie kryteriów: „Cena” - 60%, oraz „Gwarancja” – 40%, a
mianowicie:
Pakiet nr 1 – Traktorek – kosiarka z funkcją odśnieżania
Zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał ofertę złożoną przez:
Nr
oferty

Nazwa (firma) siedziba
i adres Wykonawców, którzy
złożyli ofertę

Wartość
brutto

Liczba punktów:
kryterium
Cena (koszt) – 60%
Gwarancja – 40%
RAZEM 100%

1

Wojciech Herman
FHU Herbi
ul. Cieszyńska 18
44-335 Jastrzębie-Zdrój

14 757,00 zł

Cena - 60,00 pkt
Gwarancja - 40,00 pkt
RAZEM - 100 pkt

Złożono jedną ofertę niepodlegającą odrzuceniu.
Pakiet nr 2 – Belownica do odpadów
Zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał ofertę złożoną przez:
Nr
oferty

Nazwa (firma) siedziba
i adres Wykonawców, którzy
złożyli ofertę

Wartość
brutto

2

Mil-Tek Polska Sp. z o.o.
ul. Ostrobramska 75c lok. 322
04-175 Warszawa

15 867,00 zł

Liczba punktów:
kryterium
Cena (koszt) – 60%
Gwarancja – 40%
RAZEM 100%
Cena – 56,72 pkt
Gwarancja – 40,00 pkt
RAZEM – 96,72 pkt

Drugą ofertę złożył Wykonawca:
Nr
oferty

Nazwa (firma) siedziba
i adres Wykonawców, którzy
złożyli ofertę

Wartość
brutto

4

Bramidan S.A.
ul. Łowieńskiego 9
31-752 Kraków

14 999,85 zł

Trzecią ofertę złożył Wykonawca:
Nazwa (firma) siedziba
Nr
i adres Wykonawców, którzy
oferty
złożyli ofertę

Wartość
brutto

Liczba punktów:
kryterium
Cena (koszt) – 60%
Gwarancja – 40%
RAZEM 100%
Cena – 60,00 pkt
Gwarancja – 16,00 pkt
RAZEM – 76,00 pkt

Liczba punktów:
kryterium
Cena (koszt) – 60%

5

ArTechnic Ryszard Łuba
ul. Gen. Stanisława Maczka 9
43-300 Bielsko Biała

18 204,00 zł

Gwarancja – 40%
RAZEM 100%
Cena – 49,44 pkt
Gwarancja – 16,00 pkt
RAZEM – 65,44 pkt

Złożono trzy oferty niepodlegające odrzuceniu.
Ponadto, Zamawiający informuje, że na podstawie § 22 ust. 16 lit. a) obowiązującego Regulaminu
udzielania zamówień publicznych, stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 2 Nr 137/2016 z
dnia 02.09.2016r. – odrzuca w Pakiecie nr 1 – Traktorek – kosiarka z funkcją odśnieżania ofertę nr 3
Wykonawcy:
1) Joker-Herby F.H.U.P.
ul. Powstańców Śląskich 1
42-284 Herby
Prawne uzasadnienie odrzucenia:
Zamawiający, działając na podstawie § 22 ust. 16 lit. a) w/w Regulaminu odrzuca ofertę Wykonawcy
Joker-Herby F.H.U.P. z siedzibą w Herbach w Pakiecie nr 1, ponieważ złożona oferta nie odpowiada
treści oraz wymogom przedmiotu zamówienia ujętego w Formularzu oferty.
Faktyczne uzasadnienie odrzucenia:
W w/w postępowaniu na powyższy pakiet Zamawiający wymagał w Formularzu asortymentowocenowym (parametry techniczno-użytkowe)-Załącznik nr 2 do Formularza oferty po zmianach z dnia
14.11.2018 r. w parametrze nr 4 pojemności kosza od 250l. Natomiast Wykonawca złożył ofertę na
asortyment o pojemności kosza 240l. W związku z tym złożona oferta nie odpowiada opisowi
przedmiotu zamówienia ujętego w Formularzu oferty.
Dodatkowo, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju
informuje, że na podstawie obowiązującego u Zamawiającego Regulaminu udzielania zamówień
publicznych stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 137/2016 z dnia 02.09.2016r. unieważnia
postępowanie w:
- Pakiecie nr 3 – Wózek platformowy dla magazyniera
- Pakiecie nr 4 – Wózek transportowy
Prawne uzasadnienie unieważnienia:
Zamawiający, działając na podstawie § 22 ust. 31 w/w Regulaminu unieważnia postępowanie o
udzielenie zamówienia w powyższych pakietach, ponieważ nie złożono żadnej ważnej oferty.
Faktyczne uzasadnienie unieważnienia:
W w/w postępowaniu na powyższe pakiety w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie składania
ofert nie została złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu.
Umowy z Wykonawcami, których oferty zostały wybrane, Zamawiający podpisze w terminie
określonym w Regulaminie udzielania zamówień publicznych - Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr
137/2016 z dnia 02.09.2016 r. Dyrektora WSS nr 2 w Jastrzębiu- Zdroju.
Z poważaniem

