
Opole Lubelskie, 13 grudnia 2019 r.
Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup sprzętu med. wramach realizacji projektunr 
RPLU.13.01.00-06-0017/18 pn. ,,Optymalizacja usług medycznych w Powiatowym Centrum Zdrowia sp. z o. o. 
w lokalizacji Poniatowa i Opole Lubelskie” ”
numer postępowania: A.AT.381/10/2019

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ   DLA ZADANIA      nr  13  

Działając na podstawie art.  92 ust.  1  ustawy z dnia  29 stycznia  2004 r.  Prawo zamówień publicznych,  zwanej  dalej
„ustawą”, Zamawiający zawiadamia, iż na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (dalej jako „SIWZ”), wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę, tj. Drager Polska Sp. z
o.o., Sułkowskiego 18a, 85-655, Bydgoszcz

Oferta  złożona  przez  w/w  Wykonawcę  uzyskała  najwyższą  liczbę  punktów,  tj.  60,00  pkt  i  została  uznana  za  ofertę
najkorzystniejszą  na  podstawie  kryteriów  oceny  ofert  określonym  w  treści  SIWZ  (  „Cena”  –  waga  60,00%,  „Okres
gwarancji” – waga 20,00%, „Termin realizacji dostawy (z uwzględnieniem czasu montażu/instalacji - jeśli dotyczy ) ” – waga
20,00%, )

Jednocześnie  Zamawiający  informuje,  iż  w przedmiotowym postępowaniu oferty  zostały  złożone przez następujących
Wykonawców:

1. Drager Polska Sp. z o.o., Sułkowskiego 18a, 85-655, Bydgoszcz

Zamawiający przedstawia punktację przyznaną ofertom niepodlegającym odrzuceniu:

Lp. Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Ilość punktów
przyznanych

ofercie w
kryterium

“Cena” (waga
60,00)

Ilość punktów
przyznanych

ofercie w
kryterium

“Okres
gwarancji”

(waga 20,00)

Ilość punktów
przyznanych

ofercie w
kryterium
“Termin
realizacji

dostawy (z
uwzględnieniem

czasu
montażu/instala
cji - jeśli dotyczy
) “ (waga 20,00)

Łączna ilość
punktów

przyznanych
ofercie

1. Drager Polska Sp. z o.o., 
Sułkowskiego 18a, 85-655, 
Bydgoszcz

60,00 0,00 0,00 60,00

1. Uzasadnienie wyboru oferty
Oferta  wybranego  Wykonawcy  -  Drager  Polska  Sp.  z  o.o.,,  przedstawia  najkorzystniejszy  bilans  ceny  i
pozacenowych  kryteriów  oceny  ofert  odnoszących  się  do  przedmiotu  zamówienia  oraz  spełnia  wszystkie
warunki wymagane przez Zamawiającego, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) .
    2. Informacja o terminie, po upływie którego umowa może zostać zawarta
Zamawiający  informuje,  iż  zamierza  zawrzeć  umowę  z  Wykonawcą,  którego  oferta  jest  najkorzystniejsza,
zgodnie z art.  94 ust.  2 pkt.  1a  ustawy przed upływem terminów, o których mowa w art.  94 ust.  1 pkt. 1
ponieważ w postępowaniu  o udzielenie  zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  dla
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zadania  13  złożono tylko jedną ofertę 

Zatwierdzam 
Prezes Zarządu
Gabriel Maj 
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