
Wołomin, dn. …. .10.2019r.

   ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA – W ZAKRESIE
ZADANIA NR 2

Zawiadamiamy, że postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych

na podstawie art.11 ust.8 PZP dotyczące:

„DOSTAWY „DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH TJ. TONERY, MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH TJ. TONERY, BĘBNYBĘBNY  DLA SZPITALA W WOŁOMINIE DLA SZPITALA W WOŁOMINIE W PODZIALE NAW PODZIALE NA

ZADANIA" ZADANIA" w zakresie zadania nr 2 po przeprowadzeniu czynności ponownej oceny ofert w zakresie zadania nr 2 po przeprowadzeniu czynności ponownej oceny ofert 

znak sprawy: znak sprawy: ZAM/16ZAM/16/2019/2019  zostało rozstrzygniętezostało rozstrzygnięte

nr
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cena oferty
najniższej

w PLN
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najwyższej w
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cena oferty
wybranej w

PLN

nazwa i adres wykonawcy
szacunkowa wartość
zamówienia w PLN

2 4 1 191.223,18 229.905,65 191.223,18 JM DATA SP. Z O.O. SP. K. 
Ul. Trakt Lubelski 233, 04-667 Warszawa 

236.822,60

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

ZADANIE NR 2

Numer oferty Liczba pkt w kryterium  CENA 60% CZAS DOSTAWY 40% RAZEM

2 (191223,18/213435,39)x100x60%= 53,76 do 2 dni roboczych-40 punktów 93,76

5 (191223,18/229905,65)x100x60%= 49,90 do 2 dni roboczych-40 punktów 89,9

6 (191223,18/191223,18)x100x60%= 60 do 2 dni roboczych-40 punktów 100

7 Oferta odrzucona
Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.1986 z
późn. zm.) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z
zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt 3 
Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający w rozdziale VI SIWZ oraz w załączniku nr  2 do SIWZ określił  warunki  udziału w postępowaniu i  określił
dokumenty w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków. Zamawiający na spełnienie warunków wymagał
dołączenia do oferty dokumentów tj: wypełnionego załącznika nr 2 do SIWZ
W dniu 16.10.2019r. Zamawiający  działając w trybie art. 26 ust.4  ustawy Prawo zamówień publicznych zwrócił  się do
Wykonawcy z prośbą o potwierdzenie zgodności  złożonej w dniu 03.10.2019r. oferty  z załącznikiem nr 2 do SIWZ.
Firma Printex Sp. z o.o. Sp.k. w dniu 16.10.2019r. poinformowała Zamawiającego, że zaproponowany w ww. ofercie toner
nie jest kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego urządzeniem. Tym samym nie spełnia wymogów określonych w
SIWZ.

Środki ochrony prawnej zgodnie z działem VI – art.180, art. 182.1.3, ustawy PZP.
Umowa zostanie podpisana w siedzibie szpitala lub przesłana pocztą (na prośbę Wykonawcy ) po terminie 
przewidzianym na środki odwoławcze.                               

Rozdzielnik:
otrzymują uczestnicy postępowania 
publikacja na stronie internetowej szpitala 
www.szpitalwolomin.pl

                                                                                                                           (-)  Grzegorz Krycki
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