Pismo: OZP/05/2016/1

Garwolin, dnia 2016-05-10

POWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Samodzielny

Publiczny

Zakład

Opieki

Zdrowotnej

w

Garwolinie

informuje,

iż

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie „przetarg nieograniczony” na
„Wykonywanie napraw eksploatacyjnych i bieżących samochodów (w tym ambulansów
sanitarnych) należących do SP ZOZ w Garwolinie w okresie 36 miesięcy” na postawie ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) Komisja
Przetargowa wybrała ofertę firmy:

AUTO SERWIS Jacek Zając
ul. Gen. Władysława Andersa 27,
08-404 Górzno
(oferta nr 2)

Cena oferty przedstawia się następująco:


cena jednostkowa brutto za 1 roboczogodzinę – 70,00 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt
złotych 00/100 groszy);



średni rabat w % na części zamienne, materiały eksploatacyjne, akcesoria gumowe w stosunku
do ceny na dzień wykonania usługi – 12%;



cena za 1 przegląd okresowy – 180,00 zł brutto (słownie: sto osiemdziesiąt złotych 00/100
groszy);



okres gwarancji na wykonaną naprawę – 9 miesięcy.
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Uzasadnienie wyboru:
Komisja Przetargowa wybrała ofertę powyższej firmy, ponieważ przedstawiała najkorzystniejszy
bilans kryteriów, spełniała warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegała odrzuceniu.
Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się w SIWZ udzieliła n/w
ofertom następującej punktacji:
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
Liczba pkt w
kryterium:

Liczba pkt w kryterium:

Liczba pkt w
kryterium:

Liczba pkt w
kryterium:

Cena za 1
przegląd
okresowy –
30%

Cena za 1
przegląd
okresowy –
10%

Razem

Cena
jednostkowa
brutto za 1
roboczogodzin
ę – 50%

Średni rabat w % na części
zamienne, materiały
eksploatacyjne, akcesoria
gumowe w stosunku do ceny
na dzień wykonania usługi
– 10%

AUTO SEREJA spółka jawna
ul. Kościuszki 80
08-400 Garwolin

36,84

8,33

19,29

10,00

74,46

AUTO SERWIS Jacek Zając
ul. Gen. Władysława Andersa 27
08-404 Górzno

50,00

10,00

30,00

9,00

99,00

Numer
oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

1

2

W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty.
Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta zgodnie z art. 94 Ustawy PZP.
Jednocześnie zawiadamiamy, iż wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku
postępowania mają Państwo prawo wnieść odwołanie w terminach i formie określonych w art. 180
ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

ZATWIERDZAM
Krzysztof Żochowski
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