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STRONA INTERNETOWA

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

   Dotyczy: Przetargu  nieograniczonego  na:  „Dostawa agregatu prądotwórczego”  etap -1     

Projekt pod nazwą „Zdrowie SPZZOZ w Janowie Lubelskim- zakup sprzętu medycznego i wyposażenia na potrzeby szpitala” dofinansowanego ze środków UE Działanie 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia              w ramach RPOWL 2014-2020  
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający zawiadamia, iż na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej jako „SIWZ”), („Cena” – waga 60,00%, „Termin realizacji dostawy  - waga 20 % ” „Okres gwarancji dla pracy awaryjnej” – waga 20,00%, ) dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Mielec Diesel Gaz  Sp. z o.o. , ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec  
Oferta złożona przez w/w Wykonawcę uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 84,89 pkt.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu zostało złożonych 6 ofert. 
Zamawiający przedstawia punktację przyznaną poszczególnym ofertom:

Wybrana oferta:

Lp.
Nazwa (firma) i adres Wykonawcy
Ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium “Cena” (waga 60,00)
Ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium “Termin realizacji dostawy” (waga 20,00)
Ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium “Okres gwarancji dla pracy awaryjnej” (waga 10,00)
Łączna ilość punktów przyznanych ofercie
6.
Mielec Diesel Gaz  Sp. z o.o. 
ul. Wojska Polskiego3 
39-300 Mielec  
48,89
20
16,00
84,89




Pozostałe złożone oferty

Lp.
Nazwa (firma) i adres Wykonawcy
Ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium “Cena” (waga 60,00)
Ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium “Termin realizacji dostawy” (waga 20,00)
Ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium “Okres gwarancji dla pracy awaryjnej” (waga 10,00)
Łączna ilość punktów przyznanych ofercie
1.
Agregatech Energy Sp. z o.o.
ul. Śląska 54/5 
81-310 Gdynia
55,31
5
20,00
80,31


Lp.
Nazwa (firma) i adres Wykonawcy
Ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium “Cena” (waga 60,00)
Ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium “Termin realizacji dostawy” (waga 20,00)
Ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium “Okres gwarancji dla pracy awaryjnej” (waga 10,00)
Łączna ilość punktów przyznanych ofercie
2.
RIELLO DELTA POWER Sp. z o.o.
ul. Krasnowolska 82R 
02-849 Warszawa
55,08
3,5
13,33
71,91



Lp.
Nazwa (firma) i adres Wykonawcy
Ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium “Cena” (waga 60,00)
Ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium “Termin realizacji dostawy” (waga 20,00)
Ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium “Okres gwarancji dla pracy awaryjnej” (waga 10,00)
Łączna ilość punktów przyznanych ofercie
3.
ELpower Sp. z o.o. 
ul. Wyszyńskiego 12c
33-100 Tarnów
53,64
4
13,33
70,97



Lp.
Nazwa (firma) i adres Wykonawcy
Ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium “Cena” (waga 60,00)
Ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium “Termin realizacji dostawy” (waga 20,00)
Ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium “Okres gwarancji dla pracy awaryjnej” (waga 10,00)
Łączna ilość punktów przyznanych ofercie
4.
Pezal Product Line Sp. z o.o. 
Miałki Szlak 52
80-717 Gdańsk 
56,47
9,33
16,00
81,80



Lp.
Nazwa (firma) i adres Wykonawcy
Ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium “Cena” (waga 60,00)
Ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium “Termin realizacji dostawy” (waga 20,00)
Ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium “Okres gwarancji dla pracy awaryjnej” (waga 10,00)
Łączna ilość punktów przyznanych ofercie
5.
AGREGATY PEX POOL PLUS
ul. Metalowców 35
39-200 Dębica  
60
4
8,44
72,44





Zamawiający zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 – wzywa wykonawcę, którego oferta została wybrana do podpisania umowy w dniu  11.07.2019 r – godz. 12:00 , w siedzibie zamawiającego.  





	   z up. Goluch Robert

