
 
Zamawiający: 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 
ul. Bialska 104/118, 42-200Częstochowa 
tel. i faks: 34 367-36-74  
e-mail: szp@data.pl   

Częstochowa, dnia 23 maja 2017 r.  

 
Znak sprawy: DAZ.26.042.2017 r. 
L. dz. 1228.2017 r.  

 

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, 
na dostawę bieżni z oprogramowaniem oraz komputerem dla Pracowni Prób Wysiłkowych przy 
Oddziale Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny                  
w Częstochowie. 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z  29 stycznia 2004 r. − Prawo zamówień publicznych (tekst 
jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą pzp, Zamawiający, informuje o wyborze 
najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę: 

 
ASPEL-NTIME SP. Z O.O. 
32-080 ZABIERZÓW, OS. H. SIENKIEWICZA 33 
Cena brutto: 32.606,93 zł  
 
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta ww. Wykonawcy została wybrana zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy pzp na podstawie kryteriów oceny ofert 
określonych w SIWZ w § 14. Oferta uzyskała w punktacji łącznej najwyższą liczbę punktów – 100,00 pkt,                      
w tym: 

a) w kryterium - cena – 60,00 pkt; 
b) w kryterium - długość okresu gwarancji – 40,00 pkt. 

 

Najkorzystniejsza oferta złożona w postępowaniu nie podlegała odrzuceniu i spełniała wszystkie wymagania 
postępowania. 
 
Jednocześnie realizując zapis art. 92 ust.1 pkt. 1 ustawy pzp, poniżej przekazuję informacje o Wykonawcy który 
złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu a także punktację przyznaną ofercie w każdym kryterium oceny 
ofert i łączną punktację. 
 

 

 

Nr oferty 

 

 

Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy 

Liczba pkt 
w kryterium 

cena  
60,00 pkt 

 

Liczba pkt 
w kryterium 

długość  
okresu gwarancji  

40,00 pkt 

 
ŁĄCZNA  

PUNKTACJA 
OFERTY 

1 Si-Cura  Sp. z o.o. 
ul. Wrocławska 37a/322, 30-011 Kraków 

36,22 pkt 40,00 pkt 76,22 pkt 

 
Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów. 

 
 Zamawiający działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy pzp informuje, iż umowa w sprawie zamówienia 

publicznego zostanie zawarta po upływie terminu określonego w  art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy pzp. 

 

 Z poważaniem 

                                                  p.o. Dyrektora                                                                                                                                       
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego                                                                                             

im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie                                                                      
dr n. med. Janusz Kapustecki 


