
Warszawa, 2020-03-24

WZ.270.60.2020
2020-06589

Do wszystkich Wykonawców
uczestniczących w postępowaniu

Dotyczy: zamówienia wyłączonego z obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych na „Dostawę naturalnej wody mineralnej i źródlanej wraz z urządzeniami
do Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia”, znak sprawy: WZ.270.60.2020.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie § 15 pkt 15 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Centrum Systemów1.
Informacyjnych Ochrony Zdrowia wprowadzonego Zarządzeniem Nr 2/2018 Dyrektora Centrum
Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z dnia 2018-02-14, Zamawiający informuje,
iż w przedmiotowym postępowaniu, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, znak sprawy:
WZ.270.60.2020, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy: Fontis Sp. z o.o.,
ul. Chyliczkowska 10, 05-500 Piaseczno za cenę 43 935,60 zł brutto.
Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta spełniła wymagania określone
w Zapytaniu ofertowym.
Wybór oferty został dokonany zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w Zapytaniu
ofertowym, tj. według kryterium „Cena” – waga kryterium 100%.
Na podstawie pkt 24 Zapytania ofertowego Zamawiający informuje, iż umowa z wybranym2.
Wykonawcą w przedmiotowym postępowaniu zostanie zawarta w terminie do dnia 2020-04-10.

Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty:3.

Lp. Nazwa i adres wykonawcy
Ocena warunków
stawianych przez
Zamawiającego

Kryterium:
Cena oferty
brutto [zł]

1
 PiastPol” Klejowski, Kobierecki Sp.j.
ul. Krzysztofa Kolumba 26, 02-288 Warszawa

Spełnia /
nie spełnia *

Oferta odrzucona

2
Fontis Sp. z o.o.

ul. Chyliczkowska 10, 05-500 Piaseczno
Spełnia /
nie spełnia *

43 935,60
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*-niepotrzebne skreślić

Uzasadnienie przyczyn nieuwzględnienia ofert Wykonawców wskazanych w pkt 3:4.
Oferta Wykonawcy  PiastPol” Klejowski, Kobierecki Sp.j. została odrzucona, ponieważ nie zostały
spełnione przez Wykonawcę wymogi określone przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym.

Uzasadnienie:
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Zgodnie z pkt. 11 ppkt 3 lit. b) Zapytania ofertowego, Wykonawca był zobowiązany przesłać hasło
wraz ze wskazaniem nazwy Wykonawcy do 2 godzin po terminie składania ofert wskazanym w pkt
11 ppkt 2) Zapytania ofertowego tj. w godzinach: 12:00-14:00 na numer tel. +48 785-853-647.
Wykonawca  PiastPol” Klejowski, Kobierecki Sp.j przesłał ofertę, która nie była zabezpieczona
hasłem, zgodnie z wymogiem określonym powyżej.
W świetle powyższych okoliczności, oferta ww. Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie
pkt. 11 ppkt 4 Zapytania ofertowego, który stanowi, iż:  W przypadku, gdy Zamawiający nie
otrzyma hasła umożliwiającego otwarcie pliku na wskazany numer telefonu oraz w terminie, o
którym mowa w ppkt 3) lub jeśli oferta nie będzie zabezpieczona zgodnie z wymogiem określonym
w ppkt 3) lit. a), oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.”

z upoważnienia Dyrektora
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

(-) Anna Bułhak
Kierownik Wydziału Zakupów

Sporządził: Tomasz Banaś Tomasz
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