NZ-610/08/15-5 KW

Gdynia, 25 .09.2015

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia
w zadaniu 2 oraz zadaniu 3
Dotyczy:

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Dostawa sprzętu
medycznego na wyposażenie morskich statków ratowniczych;
sygnatura postępowania: NZ-ER/I/PN/16/15
BZP nr 220452; data zamieszczenia: 26.05.2015r

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT W ZADANIU 2 ORAZ ZADANIU 3
Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, działając jako Zamawiający w niniejszym
postępowaniu zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej
ustawy Pzp), wskazuje co następuje:
I. Zadanie 2: Dostawa zestawów do ogrzewania rozbitków
Zamawiający na podstawie art. 91 ust 1 Pzp dokonuje wyboru oferty Wykonawcy:
Medline Sp. z o.o. Ul. Fabryczna 17, 65-410 Zielona Góra,
Uzasadnienie
Oferta ta otrzymała 100 pkt wg kryteriów określonych w SIWZ odpowiednio:
a) Kryterium cena i jego waga na poziomie 90%
liczba pkt przyznana ofercie - 90 pkt
b) Kryterium parametrów technicznych - waga zaoferowanego zestawu, waga
kryterium: 10%:
liczba pkt przyznana ofercie w tym kryterium - 10 pkt,
Tym samym łączna liczba pkt przyznana ofercie: 100 pkt. Jest to jedyna oferta
złożona w postępowaniu w zadaniu 2. W postępowaniu w zadaniu 2 nie wykluczono
żadnego z wykonawców, nie odrzucono żadnej oferty.
II. Zadanie 3: Dostawa urządzeń do dezynfekcji
Zamawiający na podstawie art. 91 ust 1 Pzp dokonuje wyboru oferty Wykonawcy:
GREENPOL Instytut Kształtowania Środowiska Sp. z o.o., Ul. Fabryczna 17A, 65-410
Zielona Góra
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Uzasadnienie
Oferta ta otrzymała 100 pkt wg kryteriów określonych w SIWZ odpowiednio:
a) Kryterium cena i jego waga na poziomie 90%
liczba pkt przyznana ofercie - 90 pkt
b) Kryterium parametrów technicznych - koszt dezynfekcji pomieszczenia o wielkości
40 m 3; waga kryterium - 10%:
liczba pkt przyznana ofercie w tym kryterium - 10 pkt,
Tym samym łączna liczba pkt przyznana ofercie: 100 pkt. Jest to jedyna oferta
złożona w postępowaniu w tym zadaniu. W postępowaniu w zadaniu 3 nie
wykluczono żadnego z wykonawców, nie odrzucono żadnej oferty.

III. Zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 1 Pzp, szacunkowy termin zawarcia umów: 28 30.09.2015r. O dokładnym terminie podpisania umowy Wykonawca, którego oferta
została wybrana, zostanie poinformowany odrębnym pismem.

Dyrektor
/-/
Marek Długosz

Egz.:
Oryginał pisma przesyłany Wykon. faksem lub pocztą elektroniczną
Pismo w pdf. zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego i tablicy ogłoszeń w
siedzibie Zamawiającego
Kopia z podpisem Kierownika Zamawiającego w dokumentacji postępowania
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