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Otwock,  dnia 26.07.2019r.  

ZP 9 – 2019 

 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

„Dostawa komputerów stacjonarnych i przenośnych wraz z oprogramowaniem oraz dostawa 
urządzenia wielofunkcyjnego” 

 

Część 2 postępowania: dostawa, montaż, konfiguracja i uruchomienie urządzenia wielofunkcyjnego 

wraz z przeprowadzeniem szkolenia z obsługi urządzenia. 

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, Zamawiający – Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku informuje, że na podstawie oceny 

ważnych ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w 

oparciu o zapisy SIWZ, w trybie art. 39 ustawy Pzp, w Części 2 postępowania, wybrał ofertę 

Wykonawcy DKS Sp. z o.o., ul. Energetyczna 15, 80-180 Kowale, jako najkorzystniejszą ofertę spośród 

ofert ważnych i nie podlegających odrzuceniu złożonych w postępowaniu o udzieleniu zamówienia 

publicznego przez Wykonawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania. 

 Wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz złożył ofertę 

zgodną z wymogami wskazanymi w SIWZ. Oferta wybranego Wykonawcy uzyskała najwyższą łączną 

liczbę punktów spośród ofert podlegających ocenie punktowej w oparciu o kryteria oceny określone  

w SIWZ. 

 Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu złożono cztery 

oferty.  

W ww. postępowaniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp oferta jednego Wykonawcy została 

odrzucona, ponadto na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp został wykluczony jeden 

Wykonawca, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu i nie wykazał braku 

podstaw wykluczenia.  
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Zamawiający przedstawia ocenę złożonych ofert. 

 

Numer 

oferty 

Firma (nazwa) lub 

nazwisko oraz 

adres Wykonawcy 

Liczba pkt w 

kryterium - Łączna 

cena ofertowa 

brutto (C) – waga 

60 pkt 

Liczba pkt w 

kryterium – 

Okres gwarancji 

(G)– waga 40 

pkt 

Ilość pkt 

razem 

4019 Copix Sp. z o.o. 

ul. Laurowa 6 

03-197 Warszawa 

 
Oferta odrzucona 

4034 

(zmieniona 

4067) 

DKS Sp. z o.o. 

ul. Energetyczna 15 

80-180 Kowale 

 

60 

 

40 

 
100 

4062 Media-Pol 

Paweł Szymczuk 

ul. Motycka 11 

03-566 Warszawa 

 
Oferta odrzucona 

4066 COMPAAN s.c. 

Leszek Kielak, Paweł 

Kania 

ul. Staszica 7/9 

01-188 Warszawa 

 

57,04 

 

40 

 
97,04 

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zawarta zostanie zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 

pkt 2) Pzp. 

 

Dyrektor 

SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA 

w Otwocku 

/-/ Dariusz Kołodziejczyk 
 


