Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Nisku
37-400 Nisko, ul Kościuszki 7

Nisko, dnia 14 grudnia 2017 r.

OGŁOSZENIE/ZAWIADOMIENIE O WYBORZE
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego
i wspomagającego w ramach projektu pn.: ,,Utworzenie wypożyczalni sprzętu
rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego w powiecie niżańskim”.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579
z późn. zm) zwanej dalej ustawą, zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na w/w zamówienie podjęto następujące rozstrzygnięcia:
I. WYKONAWCY KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY
Oferta nr 1: Akson Sp. z o.o. Sp. k, 40-608 Katowice, ul. Kościuszki 346A, z kwotą brutto
za realizację zamówienia: 368.600,94 zł oraz 36 miesięcznym okresem gwarancji i rękojmi
za wady,
Oferta nr 2: Ronomed Sp. z o.o. Sp. k, 53-030 Wrocław, ul. Przyjaźni 52/1U, z kwotą
brutto za realizację zamówienia: 354.410,66 zł oraz 36 miesięcznym okresem gwarancji
i rękojmi za wady,
Oferta nr 3: Medeir Przemysław Fila, 65-028 Zielona Góra, ul. Lipowa 17/4, z kwotą
brutto za realizację zamówienia 371.486,55 zł oraz 36 miesięcznym okresem gwarancji
i rękojmi za wady,
Oferta nr 4: Life Care Salony Medyczne Life Care GL+Sp. z o.o., 38-300 Gorlice,
ul. Sienkiewicza 36, z kwotą brutto za realizację zamówienia 348.633,13 zł oraz 36
miesięcznym okresem gwarancji i rękojmi za wady.
INFORMACJA O WYBRANEJ OFERCIE:
Wybrano ofertę nr 4 złożoną przez: Life Care Salony Medyczne Life Care GL+Sp. z o.o.,
38-300 Gorlice, ul. Sienkiewicza 36.
Uzasadnienie:
W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie złożono 4 oferty. Oferta nr 4 uzyskała
największą ilość punktów w łącznej ocenie ofert tj. 100 pkt, w tym:
- ilość punktów przyznanych wykonawcy w kryterium „cena” (60%) – 60,00 pkt,
- ilość punktów przyznanych wykonawcy w kryterium „okres gwarancji i rękojmi za wady”
(40%) – 40,00 pkt.

Oferta została sporządzona zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, a wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki udziału
w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. Podstawą dokonania wyboru jest art. 91
ust. 1 ustawy.
III STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT:
Nr
Nazwa i adres
oferty Wykonawcy,
który złożył ofertę

1

2

3

4

Akson Sp. z o.o. Sp. k
ul. Kościuszki 346A,
40-608 Katowice
Ronomed Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Przyjaźni 52/1U
53-030 Wrocław
Medeir Przemysław Fila
ul. Lipowa 17/4
65-028 Zielona Góra
Life Care Salony Medyczne
Life Care GL + Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 36
38-300 Gorlice

Ilość
punktów przyznanych
ofercie
„Cena” –
„Okres
60%
gwarancji i
rękojmi za
wady” –
40%

Łączna ilość
punktów
przyznanych
ofercie

Cena oferty
(brutto)

Okres
gwarancji
i rękojmi
za wady

368 600,94 zł

36 miesięcy 56,75 pkt

40 pkt

96,75 pkt

354 410,66 zł

36 miesięcy 59,02 pkt

40 pkt

99,02 pkt

371 486,55 zł

36 miesięcy 56,31 pkt

40 pkt

96,31 pkt

348 633,13 zł

36 miesięcy 60 pkt

40 pkt

100 pkt

IV. OFERTY ODRZUCONE:
Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty.
V. INFORMACJA O WYKLUCZONYCH WYKONAWCACH:
Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
VI. TERMIN PO UPŁYWIE KTÓREGO, UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH MOŻE BYĆ ZAWARTA:
Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Zamawiający informuje, że umowa na realizację
w/w zamówienia może być zawarta po przesłaniu zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania
zawiadomienia (z zastrzeżeniem art. 183 ustawy).
VII. DOPUSZCZENIE DO DYNAMICZNEGO SYSTEMU:
Nie dotyczy – zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu, zamówienie nie obejmuje
ustanowienia dynamicznego sposobu zakupów.

VIII. NIEUSTANOWIENIE DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW:
Nie dotyczy – zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu, zamówienie nie obejmuje
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

IX. UNIEWAŻNIENIE ZAKUPÓW:
Nie dotyczy – postępowanie nie zostało unieważnione (postępowanie zakończone jest
wyborem najkorzystniejszej oferty).
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