
     Proszowice, dnia 24.01.2021 roku.

ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

I  UNIEWAŻNIENIU

Zamawiający - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach uprzejmie
informuje,  że  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonego  w  trybie
podstawowym  na  wykonanie,  dostawę  i  montaż  wyposażenia  meblowego  w  pomieszczeniach
budynku  głównego  Samodzielnego  Publicznego  Zespołu  Opieki  Zdrowotnej  w  Proszowicach,
oznaczenie sprawy: 32/ZP/2021  (Numer ogłoszenia 2021/BZP 00336569/01  z dnia 29.12.2021 r.),
została wybrana oferta n/w Wykonawcy, w oparciu o kryterium oceny ofert:  CENA – 80 % ,  Okres
gwarancji – 20%.

W pakiecie I
Alduo  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością,  ul.  Miłkowskiego  3/301,  30-349  Kraków
o  wartości  brutto  96  206,91  zł  (słownie:  dziewięćdziesiąt  sześć  tysięcy  dwieście  sześć  złotych
dziewięćdziesiąt jeden groszy).

Uzasadnienie wyboru: oferta nie podlega odrzuceniu, oferta otrzymała najwyższą liczbę pkt, oferta
najkorzystniejsza.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert.  Punktacja od  0 – 100.
Numer
oferty

Nazwa i adres Wykonawcy Liczba pkt 
w kryterium CENA

Liczba pkt 
w kryterium Okres

gwarancji

Suma
punktów

1
Tronus Polska
ul. Ordona 2a

01-237 Warszawa
22,40 0 22,40

2

F. H. U. P. MEBLE MKM Jacek
Makowski

ul. Głowackiego 30
32-100 Proszowice

73,60 0 73,60

3
Alduo Sp. z o. o.

 ul. Zygmunta Miłkowskiego
3/301 30-349 Kraków

80 20 100

4
Danlab Danuta Katryńska 

ul. Handlowa 6a
15-399 Białystok

49,60 0 49,60

5

Firma Produkcyjno-Usługowo-
Handlowa Krzysztof Bieda

ul. Piłsudskiego 43
34-600 Limanowa

78,40 0 78,40

W pakiecie I złożono 5 ofert.

W pakiecie II

Unieważnienie.
Podstawę  prawną  unieważnienia  postępowania  w  pakiecie  II  stanowi  art.  255  pkt  3  ustawy
z 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późniejszymi zmianami),
dalej „PZP”, zgodnie z którym unieważnia się postępowanie w przypadku, gdy:

Cena  najkorzystniejszej  oferty  przewyższa  kwotę,  jaką  Zamawiający  zamierza  przeznaczyć  na
sfinansowanie zamówienia.



Zgodnie  z  dyspozycją  art.  222  ust.  4  ustawy  z  dnia  11  września  2019  roku  Prawo  zamówień
publicznych  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późniejszymi zmianami) Zamawiający przed otwarciem
ofert  udostępnił  na  stronie  internetowej  prowadzonego  postępowania  informację  o  kwocie,  jaką
zamierza  przeznaczyć  na  sfinansowanie  zamówienia  w  wysokości  95  940,00  zł  brutto
(dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych zero groszy). Cena najkorzystniejszej
oferty wynosi 106 086,27 zł brutto (sto sześć tysięcy osiemdziesiąt sześć złotych dwadzieścia siedem
groszy).
W związku z powyższym na podstawie art.  255 pkt  3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późniejszymi zmianami) koniecznym stało się
unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  wykonanie, dostawę  i montaż
wyposażenia meblowego w pomieszczeniach budynku głównego Samodzielnego Publicznego Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Proszowicach w pakiecie II.

Umowa (Pakiet I)  zostanie zawarta w dniu 01.02.2022 r.  w siedzibie Zamawiającego,  zgodnie z art.
308 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019
z  późniejszymi  zmianami)  w  terminie  nie  krótszym niż  5  dni  od  dnia  przesłania  zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
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