Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie
ul. Witosa 7
69-200 Sulęcin

Sulęcin, 21 grudzień 2020r.

Do wszystkich Wykonawców

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, czyli poniżej 214.000 euro na usługi w zakresie
odbioru i transportu odpadów medycznych wraz z przekazaniem ich do termicznego
unieszkodliwiania.
Nr sprawy: AS/ZP/05/20
Na podstawie art. 92 ust. 1 w związku z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych, Zamawiający zawiadamia wszystkich Wykonawców o wyborze oferty najkorzystniejszej.

1. INFORMACJE OGÓLNE
W terminie składania ofert, czyli do dnia 14.12.2020r. do godziny 10.00 do Sekretariatu Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie, wpłynęła 1 (jedna) oferta. Otwarcie ofert odbyło się
w tym samym dniu o godzinie 11:00
Żaden Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
prawo zamówień publicznych.
Żadna złożona oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy prawo zamówień
publicznych.

2.

WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ wraz z uzasadnieniem

W wyniku oceny ofert, dokonanej w oparciu o przyjęte kryteria (cena brutto: 60%, termin płatności: 40%)
Zamawiający udziela zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu następującemu
Wykonawcy:
VINCOMED Jacek Komorowski
ul. F. Rzeźniczaka 23B/ 8U,
65-001 Zielona Góra
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Wybrany Wykonawca spełnia wymogi i warunki udziału w postępowaniu oraz jako jedyny złożył ofertę.
3.

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY
wraz z informacją na temat punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną
punktację

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert
Lp.

01

Wykonawcy, którzy złożyli oferty
VINCOMED Jacek Komorowski
ul. F. Rzeźniczaka 23B/ 8U,
65-001 Zielona Góra

Punktacja uzyskana w kryterium :
A=cena oferty brutto: 60%;
B= termin płatności

A= 60,00 x 3 członków komisji przetargowej = 180,00 pkt.
B= 40 x 3 członków komisji przetargowej = 120,00 pkt
Łączna ilość punktów uzyskana od wszystkich członków
Komisji =300,00 pkt.

4.

TERMIN I MIEJSCE PODPISANIA UMOWY

Powyższe zawiadomienie, w stosunku do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jest jednocześnie
zawiadomieniem o wyborze oferty i zaproszeniem do zawarcia umowy.
Zamawiający informuje, że niniejsze Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przekazane
(przesłane) wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli ofertę elektronicznie e-mailem na adres podany w
ofercie.
Termin, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta:
Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1a ustawy prawo zamówień publicznych pierwszym terminem, w którym umowa w
sprawie zamówienia publicznego może być zawarta - jest dzień 22 grudnia 2020r.
Zamawiający wyznacza termin podpisania umowy na dzień 23 grudnia 2020r. w siedzibie
Zamawiającego przy ul. Witosa 7 w Sulęcinie.

Z poważaniem,
/podpis na oryginale/

W dniu 21 grudnia 2020r. niniejsze pismo wysłano elektronicznie mailem do wszystkich Wykonawców,
którzy złożyli ofertę (na adres podany w ofercie) oraz zamieszczono na Tablicy Ogłoszeń mieszczącej się w
siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpital-sulecin.pl.
Zamawiający wzywa o niezwłoczne potwierdzenie odebrania czytelnego pisma na adres mailowy
sekretariat.zozsul@gmail.com W przypadku braku potwierdzenia, Zamawiający uzna, że pismo zostało
Odebrane i że jest czytelne.
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