DZP/38/382-62/13

Jastrzębie - Zdrój, 30 stycznia 2014 r.
Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy:

zamówienia publicznego zorganizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie
usług transportu sanitarnego II dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu
- Zdroju (DZP/38/382-62/13)
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 z siedzibą
w Jastrzębiu - Zdroju postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na świadczenie usług transportu sanitarnego II dla Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju (DZP/38/382-62/13) Zamawiający, zgodnie z art. 91 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 907
z późn. zm.), dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryterium oceny ofert określonego
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
W zakresie Pakietu 2 - Transport sanitarny pacjentów (dzieci od 1 miesiąca życia do 18 roku życia) karetką
„T” z zespołem lekarskim - Zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał ofertę złożoną przez:
Nazwa (firma) siedziba
Liczba punktów:
Nr
Wartość brutto
i adres Wykonawców, którzy złożyli
kryterium CENA oferty
ofertę
waga 100%
Chorzowskie Centrum Pediatrii
i Onkologii im. dr. E. Hankego
S.P. Z.O.Z.
11 850,00 zł
1
100,00 pkt
ul. Truchana 7
41-500 Chorzów
Złożono dwie oferty, w tym jedną niepodlegającą odrzuceniu i jedną podlegającą odrzuceniu.
Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi w terminie określonym na podstawie art. 94
Ustawy PZP.
Zamawiający w w/w postępowaniu przetargowym unieważnia Pakiet 1 - Transport sanitarny
pacjentów karetką z zespołem lekarskim.
Prawne uzasadnienie unieważnienia:
Zamawiający, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy PZP, unieważnia postępowanie o udzielenie
zamówienia w Pakiecie 1, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Faktyczne uzasadnienie unieważnienia:
W w/w postępowaniu przetargowym na Pakiet 1 została złożona oferta, która w trakcie badania ofert została
odrzucona.
Z poważaniem
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