Szczecin, 19-08-2019r

al. Powstańców Wielkopolskich 72
70-111 Szczecin
ZP/220/57/19
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, instalację i uruchomienie wieży
laparoskopowej 4K oraz zestawu endoskopowego do posiadanych endoskopów giętkich.

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający zawiadamia, że
w prowadzonym postępowaniu dokonano rozstrzygnięcia w/w postępowania.

ZADANIE NR 1
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:
Oferta nr 1 – Olympus Polska Sp. z o. o.
Ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia
z postępowania wykluczono 0 wykonawców
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:
z postępowania odrzucono 0 ofert

d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana oferta złożona przez wykonawcę:
Oferta nr 1 – Olympus Polska Sp. z o. o.
Ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa
Cena oferty brutto: 386.976,75 zł.
Uzasadnienie wyboru:
Oferta nr 1 jest jedyną ważną ofertą złożoną w postępowaniu.
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e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją w każdym kryterium oraz łączna
punktacja:
Nr
oferty
1

Wykonawca

Liczba pkt. w
kryterium cena 60%

Liczba pkt. w kryterium
parametry techniczne 35%

Liczba pkt. w
kryterium okres
gwarancji - 5%

RAZEM

60

35

5

100

Olympus Polska Sp. z o. o.

ZADANIE NR 2
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:
Oferta nr 1 – Olympus Polska Sp. z o. o.
Ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia
z postępowania wykluczono 0 wykonawców
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:
z postępowania odrzucono 0 ofert

d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana oferta złożona przez wykonawcę:
Oferta nr 1 – Olympus Polska Sp. z o. o.
Ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa
Cena oferty brutto: 109.672,92 zł.
Uzasadnienie wyboru:
Oferta nr 1 jest jedyną ważną ofertą złożoną w postępowaniu.
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją w każdym kryterium oraz łączna
punktacja:
Nr
oferty
1

Wykonawca

Olympus Polska Sp. z o. o.

Liczba pkt. w
kryterium cena 60%

Liczba pkt. w kryterium
parametry techniczne 35%

Liczba pkt. w
kryterium okres
gwarancji - 5%

RAZEM

60

35

5

100

Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta po dniu 19.08.2019 r.
Informację otrzymuje Wykonawca, który złożył ofertę. Informacja o zawiadomieniu o rozstrzygnięciu postępowania
zostanie również zamieszczona na stronie internetowej SPSK-2.

Z poważaniem
Podpis w oryginale
Sprawę prowadzi (opracowała):
Eliza Koladyńska - Nowacka
tel. 91-466-1086
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