SZPITAL WOJEWÓDZKI
IM. DR. LUDWIKA RYDYGIERA
W SUWAŁKACH
Suwałki, 23/04/2021r.
L.dz. 262.121/ 9/PN/MN/2021
WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie

ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na ”Usługa
transportu pacjentów Stacji Dializ Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach” –
znak sprawy 9/PN/MN/2021.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Dział Zamówień i Inwestycji, działając na
podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej
„ustawą Pzp”, informuje, że w toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jako najkorzystniejsza wybrana
została oferta:
DIALMEDTRANS
Ul. Żegańska 21/23
04-713 Warszawa
na:
usługa transportu pacjentów stacji dializ za cenę brutto 442 800.00 zł.
Uzasadnienie wyboru:
Oferta najkorzystniejsza została wybrana na podstawie art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. poz. 2019 z późn. zm.), tj. na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia, tj.: cena- 60%, ilość ilość
aut do przewozu pacjentów w przedmiotowym postępowaniu -20%, przebieg auta oferowanego do przewozu pacjentów w przedmiotowym
postępowaniu -20% razem: 100%.
Oferta wybrana jako najkorzystniejsza odpowiada treści przedmiotowej SWZ, spełnia wszystkie graniczne wymogi podmiotowe i
przedmiotowe określone przez Zamawiającego w SWZ oraz otrzymała najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert
Punktacja przyznana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert wraz z łączną liczbą punktów:
Nr
oferty
1

Nazwa i adres wykonawcy

Cena

przebieg auta

ilość aut

Łączna liczba punktów

DIALMEDTRANS
Ul. Żegańska 21/23
04-713 Warszawa

60,00

20,00

20,00

100,00

Informacja o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:
Nr
oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Uzasadnienie odrzucenia

16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60, tel. (0-87) 562 94 21, fax (0-87) 562 92 00
http://szpital.suwalki.pl, e-mail: wojewodzki@szpital.suwalki.pl,
NIP 844-17-86-376, REGON 790319362,
nr konta: PKO BP SA 79 1020 1332 0000 1402 0973 9899

Informacja o terminie zawarcia umowy:
Umowa w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Pzp, zostanie zawarta, z uwzględnieniem art. 577
ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą
okoliczności wymienione w art. 308 ust. 3 ustawy Pzp.

Z poważaniem
Adam Szałanda
Dyrektor
Szpitala Wojewódzkiego
im. dr. Ludwika Rydygiera
w Suwałkach

