BZP/38/383-38/16

Jastrzębie-Zdrój, dnia 21.07.2016 r.

Do wszystkich uczestników postępowania
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia – „Usługa polegająca na naprawach drukarek, urządzeń
wielofunkcyjnych i kopiarek będących na wyposaŜeniu Szpitala” BZP/38/383-38/16.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju informuje, Ŝe na
podstawie obowiązującego u Zamawiającego Regulaminu udzielania zamówień publicznych stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 155/2015 z dnia 28.10.2015r, Zamawiający wybrał ofertę
najkorzystniejszą na podstawie kryterium „Cena” - 100%
Usługa polegająca na naprawach drukarek,
urządzeń wielofunkcyjnych i kopiarek będących na
wyposaŜeniu Szpitala
Jan Kumorek Antoni Zelner
ul. Katowicka 24
44-335 Jastrzębie-Zdrój
Wartość netto: 30 000,00 zł
Wartość brutto: 36 900,00 zł

Lp.

Nazwa asortymentu

1.

Naprawa zespołu transportu papieru (bez wymiany części)
Naprawa zespołu transportu papieru (z wymianą rolek i
separatorów
Naprawa zespołu głowicy drukującej (drukarki atramentowe i
igłowe)
Naprawa zespołu grzejnego (wymiana folii, rolki dociskowej) dotyczy drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych laserowych
DemontaŜ, czyszczenie, regulacja lasera - dotyczy drukarek i
urządzeń wielofunkcyjnych laserowych
DemontaŜ, czyszczenie optyki skanera – dotyczy urządzeń
wielofunkcyjnych
Przeglądy okresowe i konserwacja kopiarek
Wymiana bębna OPC (dotyczy tylko kopiarek)
Wymiana listwy bębna (dotyczy tylko kopiarek)
Wymiana developera (dotyczy tylko kopiarek)
Wymiana elektrody transferowej
Wymiana kabla USB A-B (w tym kabel do 3m)
Dojazd lub transport urządzenia
Inne naprawy – kwota/h

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Cena jedn. brutto za usługę
wraz z częściami i materiałami
eksploatacyjnymi
24,60
61,50
61,50
221,40
110,70
61,50
110,70
270,60
110,70
184,50
147,60
36,90
12,30
24,60

Umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, Zamawiający podpisze w terminie określonym w
regulaminie udzielania zamówień, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 155/2015 z dnia
28.10.2015 r. Dyrektora WSS Nr 2 w Jastrzębiu- Zdroju.

Ponadto Zamawiający odrzuca ofertę następującego Wykonawcy:
MAGRA Wilhelm & Wspólnicy S.J.
ul. Wodzisławska 55
44-200 Rybnik
Prawne uzasadnienie odrzucenia:
Zamawiający działając na podstawie § 22 pkt 15 ppkt a) Regulaminu udzielania zamówień publicznych –
załącznik nr 1 do zarządzenia nr 155/2015 z dnia 28.10.2015 r. Dyrektora WSS Nr 2 w Jastrzębiu- Zdroju
odrzuca ofertę wyŜej wymienionego Wykonawcy, poniewaŜ nie odpowiada ona treści oraz wymogom
przedmiotu zamówienia ujętego w Formularzu oferty.
Faktyczne uzasadnienie:
Zamawiający działając na podstawie § 22 pkt 14 Regulaminu udzielania zamówień publicznych,
stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora WSS nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju nr 155/2015 z dnia
28.10.2015 r., wezwał Wykonawcę do udzielenia wyjaśnień odnośnie treści złoŜonej oferty w zakresie
kalkulacji ceny, wyjaśnienia naleŜało złoŜyć nie później niŜ w dniu 08.07.2016 r. Wykonawca nie złoŜył
takich wyjaśnień.

Z powaŜaniem

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju, Aleja Jana Pawła II 7, 44 - 330 Jastrzębie – Zdrój
tel. 32 47 84 200, fax. 32 74 84 506, e-mail:szpital@wss2.pl, www.wss2.pl

