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Zawiadomienie o wyborze oferty

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- 

Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn.zm.) informuje, Ze 

zostało zakończone postępowanie i dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w 

postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

Dostawa aparatu RTG wraz z adaptacją pomieszczeń oraz dostawa aparatu okulistycznego 

OCT wraz z niezbędnym osprzętem.

W wyniku postępowania wybrano oferty następujących firm:

Dla zadania nr 1: MIRO Sp. z o.o. ul. Mińska 25B lok. U l 03-808 Warszawa 

Dla zadania nr 2: OPTOPOL Technology Sp. z o.o. ul. Żabia 42 42-400 Zawiercie

Lista wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z informacją o wykluczeniu wykonawców, 

odrzuceniu ofert i liczbie uzyskanych punktów przez poszczególne oferty:

Dla zadania nr 1:
Lp N azw a (firm a) albo  

imię i nazw isko
S iedzib a albo  

m iejsce  
zam ieszkan ia

Punktacja przyznana ofertom  w  każdym  kryterium M iejsce

w

rankingu
C ena Param etry

techniczne
O kres

gw arancji
T erm in

w ykonania
Punktacja

łączna

1. MIRO Sp. z o.o. ul. Mińska 25B 
lok. Ul 
03-808 

Warszawa

60,00 30,00 5,00 5,00 100,00 I

Dla zadania nr 2:
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1. OPTOPOL 
Technology 

Sp. z o.o.

ul. Żabia 42 
42-400 

Zawiercie

70,00 10,00 20,00 100,00 1

Uzasadnienie wyboru:

Oferty wybranych Wykonawców nie podlegają odrzuceniu w trybie przepisów art. 89 ust. 

1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a tym samym są najkorzystniejsze w rozumieniu 

przepisów art. 2 pkt 5 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych. Wybrane oferty spełniają
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wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ustawy Pzp i w wyniku oceny 

ofert wg kryteriów uzyskały:

Dla zadania nr 1: MIRO Sp. z o.o. ul. Mińska 25B lok. U l 03-808 Warszawa -  100 
punktów.

Dla zadania nr 2: OPTOPOL Technology Sp. z o.o. ul. Żabia 42 42-400 Zawiercie -  100 
punktów.

Zamawiający zawiadamia, że zgodnie z art. 94 ust.2 pkt 1 lit. a p.z.p. zawarcie umowy 

w sprawie zamówienia publicznego może nastąpić przed upływem 5 dniowego terminu 

liczonego od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z uwagi na 

fakt iż w przedmiotowym postępowaniu na poszczególne zadania złożono tylko po jednej 

ofercie.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający prosi o niezwłoczne 

potwierdzenie, środkami komunikacji elektronicznej (spzozkal2@op.pl) lub faksem 

(338765863) otrzymania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
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