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ZP 14  - 2019 

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu oferty 

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

„Modernizację serwerowni w zakresie przeniesienia jej do innego pomieszczenia i dostosowania 
pomieszczenia do obowiązujących przepisów prawa” 

 

 

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, wybrał ofertę Wykonawcy ITwares Sp. z o.o.,  

ul. Sarmacka 10b/19, 02-972 Warszawa, 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 7b) ustawy Pzp oferty dwóch Wykonawców 

zostały odrzucone.  
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Zamawiający przedstawia ocenę złożonych ofert. 

Numer 

oferty 

Nazwa 

Wykonawcy 

Liczba pkt w 

kryterium - 

Łączna cena 

ofertowa 

brutto (C) – 

waga 60 pkt 

Liczba pkt w 

kryterium – 

Gwarancja na 

zamontowane 

klimatyzatory 

(Gk) – waga 10 

pkt 

Liczba pkt w 

kryterium – 

Gwarancja na 

roboty budowlane 

(Gb) – waga 30 pkt 

Ilość pkt 

razem 

4774 ITwares Sp. z o.o. 
ul. Sarmacka 

10b/19 
02-972 Warszawa 

 

60 

 

10 

 

30 

 

100 

4813 Modamoda Sp. z 
o.o. 

ul. Antoniego 
Jeziorańskiego 2 

20-735 Lublin 

 

Oferta odrzucona 

4814 InstalProjekt 
Solutions Sp. z 

o.o. 
ul. Kołłątaja 2 

05-400 Otwock 

 

Oferta odrzucona 

4815 ANDOS 
Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe 

Agata Kułek 
ul. Zarzewska 5 

m. 17 
93-184 Łódź 

 

 

38,39 

 

 

10 

 

 

30 

 

 

78,39 

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

1 pkt 2) Pzp. 

 
Dyrektor 

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA 
w Otwocku 

/-/ Dariusz Kołodziejczyk 
 


