
                                                
Świętochłowice, 15.05.2020r

                                                                                        
WYKONAWCY

Działając na podstawie art.92 ust. 1  Ustawy z dnia 29 stycznia  2004  r. Prawo Zamówień Publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 r. t.j.) Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. informuje, 
że  w postępowaniu  prowadzonym  w  trybie  przetargu nieograniczonego  na  usługi  transportu 
sanitarnego; znak sprawy: 15/ZA/20 wybrano następujące oferty:

Pakiet 1
Unia Bracka Sp.zo.o.                                                    z kwotą brutto 25.900,00 zł       
ul. Ks. Ludwika Tunkla 139                                         liczba pkt w kryterium:
41-707 Ruda Śląska                                                     cena  –  70 pkt

  termin płatności – 0 pkt
                                                                                     czas reakcji w przypadkach nagłych –20 pkt

Pakiet 2
Unia Bracka Sp.zo.o.                                                    z kwotą brutto 121.800,00 zł       
ul. Ks. Ludwika Tunkla 139                                         liczba pkt w kryterium:
41-707 Ruda Śląska                                                     cena  –  70 pkt

  termin płatności – 0 pkt
                                                                                     czas reakcji w przypadkach nagłych –20 pkt

Pakiet 3
Unia Bracka Sp.zo.o.                                                    z kwotą brutto 24.000,00 zł       
ul. Ks. Ludwika Tunkla 139                                         liczba pkt w kryterium:
41-707 Ruda Śląska                                                     cena  –  80 pkt

  termin płatności – 0 pkt
                                                                                     czas reakcji w przypadkach nagłych –20 pkt

Uzasadnienie wyboru: 

Wybrany Wykonawca zaoferował korzystny bilans ceny oraz spełnili  pozostałe warunki określone  
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Ustawie Prawo Zamówień Publicznych.



                                                                        

Nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska,  siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, 
którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem i porównaniem oceny złożonych ofert:

Nr 
oferty

Firma (nazwa) oraz adres 
Wykonawcy

Wartość netto i brutto Ilość punktów 

Ogółem

1.

1.

1.

  Unia Bracka Sp.zo.o.
 ul. Ks. Ludwika Tunkla 139
 41-707 Ruda Śląska

 
  Unia Bracka Sp.zo.o.
 ul. Ks. Ludwika Tunkla 139
 41-707 Ruda Śląska

 

Unia Bracka Sp.zo.o.
 ul. Ks. Ludwika Tunkla 139
 41-707 Ruda Śląska

Pakiet 1
Wartość netto: 25.900,00 zł
Wartość brutto: 25.900,00 zł
 czas reakcji w przypadkach    
 nagłych –20 pkt
termin płatności – do 30 dni

 Pakiet 2
 Wartość netto: 121.800,00 zł
Wartość brutto: 121.800,00 zł
 czas reakcji w przypadkach    
 nagłych –20 pkt
termin płatności – 0 pkt

Pakiet 3
Wartość netto: 24.000, zł
Wartość brutto: 24.000,00 zł
 czas reakcji w przypadkach    
 nagłych –20 pkt
termin płatności – 0 pkt

Pakiet 1

 90 pkt

 Pakiet 2

 90 pkt

 Pakiet 3

 90 pkt

Oferta  złożona  przez  Wykonawcę  została  oceniona  przez  Zamawiającego  w  oparciu  o  kryteria 
wskazane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. 
z  2019 r.,  poz.  1843) Zamawiający może  podpisać  umowę w sprawie zamówienia  publicznego  na 
Usługi transportu sanitarnego:  znak sprawy:  15/ZA/20 przed upływem terminów w przypadku gdy 
postępowanie jest prowadzone w trybie  przetargu nieograniczonego i złożono tylko jedną ofertę


