Notatka służbowa
z wyboru najkorzystniejszej oferty
sporządzona w dniu 20.05.2019
dla zamówienia o wartości powyżej 10.000,00 zł do równowartości 30.000 €

1. Nazwa przedmiotu zamówienia:

Dostawa systemu kolejkowego wraz z dodatkowymi elementami (kamery, domofony,
system typu „interkom”) oraz wykonanie instalacji elektrycznej i sieci komputerowej
niezbędnej do uruchomienia wszystkich elementów planowanego systemu
kolejkowego według koncepcji zamieszczonej na stronie WWW Szpitala w
ogłoszeniu z dnia 25.04.2019.
2. Postępowanie wszczęto dnia 28.03.2019 i opublikowano w sposób następujący:
umieszczono ogłoszenie z zaproszeniem do składania ofert na stronie WWW Szpitala.
3. W wyniku ogłoszenia/zaproszenia do składania ofert otrzymano 3 oferty.
4. Termin składania ofert upłynął dnia 15.05.2019 (do godziny 13:00)
5. Złożono oferty :
1) EUROSAP-LTD Eugeniusz Klowan.
Cena oferty : 270 000,00 zł,
Termin wykonania zamówienia – 55 dni
2) LTCore Rafał Lange
Cena oferty : 83 311,73 zł,
Termin wykonania zamówienia – do 45 dni
3) Infobox Sp. z o.o. S.K.A.
Cena oferty : 151 850,88 zł,
Termin wykonania zamówienia – 45 dni
4) …………………………………………………………………………………….
Cena oferty : ……………………….. zł,
6. Do oceny ofert stosowano następujące kryteria:
1) cena za realizację zamówienia
2) termin realizacji zamówienia
3) ..............................................

– 60 %
– 40 %
– .............. %

7. W wyniku badania i oceny ofert w poszczególnych ofertach stwierdzono uchybienia:
............................................................................................................................. .
..............................................................................................................................
..................................................
W związku z powyższym oferty Nr ………, Nr ………, Nr ……... nie uwzględniono w
wyborze ofert.
8. Zgodnie z przyjętymi kryteriami, poszczególne oferty otrzymały następujące ilości
punktów:
Kryterium - cena:

Nr oferty
cena

1

2

3

18

60

33

Kryterium – termin realizacji zamówienia:
Nr oferty

1

2

3

Termin
realizacji
zamówienia

20

40

40

Nr oferty

1

2

3

Łącznie
punkty

38

100

73

Łącznie:

9. Ofertę nr 2 wybrano jako najkorzystniejszą.
Nazwa firmy: LTCore Rafał Lange
Adres: ul. Mikołaja Reja 84/4A
Cena oferty: 83 311,73 złotych .
10. Uzasadnienie wyboru oferty:
Wybrana oferta uzyskała największą liczbę punktów według kryteriów wyboru ofert.
11. Inne uwagi:
……………………………………………………………brak………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sporządził: Marta Blonkowska

