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Do wszystkich uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Recertyfikacja systemu
zarządzania jakością wg ISO 9001:2015”- (BZP.38.383-53.18).

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
ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium „Cena” - 100%

Polski Rejestr Statków S.A.
al. gen. Józefa Hallera 126, 80-416 Gdańsk
wartość netto: 14.760,00 PLN, wartość brutto: 18.154,80 PLN

Jednocześnie
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. odrzuca oferty:
1) BPIC Sp. z o. o.
Ul. Puławska 457
02-844 Warszawa
Prawne uzasadnienie odrzucenia:
Zamawiający, działając na podstawie § 22 ust. 16a w/w Regulaminu odrzuca ofertę Wykonawcy,
ponieważ jej treść nie odpowiada treści zapisów Formularza oferty.
Faktyczne uzasadnienie odrzucenia:
Zamawiający w pkt VIII części A ust. 4 Formularza oferty określił dokument (dotyczący dwóch
audytorów medycznych), jaki powinna zawierać oferta: „Wykaz osób, które będą uczestniczyły
w wykonaniu usługi opisanej w pkt II części A Formularza oferty (z dołączoną kopią prawa
wykonywania zawodu medycznego - z podpisem za zgodność z oryginałem)”.
Firma BPIC Sp. z o. o. z Warszawy nie uwzględniła w ofercie kopii dokumentu prawa wykonywania
zawodu jednego z audytorów medycznych. Nie dostarczyła go również w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego na uzupełnienie w/w dokumentu.
2) Bureau Veritas Polska Sp. z o. o.
Ul. Migdałowa 4
02-796 Warszawa
Prawne uzasadnienie odrzucenia:
Zamawiający, działając na podstawie § 22 ust. 16a w/w Regulaminu odrzuca ofertę Wykonawcy,
ponieważ jej treść nie odpowiada treści zapisów Formularza oferty.
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Faktyczne uzasadnienie odrzucenia:
Zamawiający w pkt VIII części A ust. 4 Formularza oferty określił dokument (dotyczący dwóch
audytorów medycznych), jaki powinna zawierać oferta: „Wykaz osób, które będą uczestniczyły
w wykonaniu usługi opisanej w pkt II części A Formularza oferty (z dołączoną kopią prawa
wykonywania zawodu medycznego - z podpisem za zgodność z oryginałem)”.
Firma Bureau Veritas Polska Sp. z o. o. z Warszawy nie uwzględniła w ofercie kopii dokumentów
prawa wykonywania zawodu dwóch audytorów medycznych. Nie dostarczyła ich również w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego na uzupełnienie w/w dokumentów.
Umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, 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 WSSz nr 2 w Jastrzębiu- Zdroju.

Z poważaniem
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