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INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Przetarg nieograniczony nr ZP/4/2018 prowadzony pod nazwą:
„Zakup i dostawa zestawu do badań EEG oraz IT w ramach projektu nr RPDS.06.02.00-020060/16”
Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z póź. zm. ), dalej zwaną ustawą Pzp, Zamawiający informuje,
że w postępowaniu na: ZADANIE NR 1 – „Zakup i dostarczenie zestawu do badań EEG

”, za

najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:
ELMICO MEDICAL Sp. z o. o.
ul. Poleczki 29
02-822 Warszawa
Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w oparciu o kryteria oceny ofert oraz odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych i Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
Jednocześnie informujemy, że na niniejsze zadanie nr 1 ofertę złożył 1 Wykonawca.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przedstawiamy 1 ofertę niepodlegającą odrzuceniu.
Oferta
Nazwa Wykonawcy
nr.

1.

ELMICO MEDICAL
Sp. z o. o.
ul. Poleczki 29
02-822 Warszawa

Cena brutto

139.628,88

Punkty
przyznane
za Cena
brutto

60

Czas
dostawy

21 dni

Punkty
przyznane za
Czas dostawy

20

Okres
gwarancji

24 miesiące

Punkty
Punkty
przyznane za
razem
Okres gwarancji

0

80

1

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Jednocześnie Zamawiający informuje, że postępowanie na zadanie nr 2 dotyczące Zakupu i
dostawy Zestawu IT unieważnienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2017 r. poz. 1579 ze późn. zm.), tj. Zamawiający
unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej
odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy
niepodlegającego wykluczeniu zastrzeżeniem pkt 2 i 3.”
Uzasadnienie faktyczne:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nie została
złożona żadna oferta.

Zamawiający przekazuje niniejsze pismo Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu drogą
elektroniczną i żąda potwierdzenia jego otrzymania na adres: jadwiga.dul@neuropsychiatria.com

Zatwierdził:
Dyrektor Centrum NEUROMED Halina Flisiak-Antonijczuk
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