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Piekoszów, dnia 16 listopada 2020 r. 

 

 

Zamawiający:  

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ  

OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIEKOSZOWIE  

ul. Częstochowska 75  

26-065 Piekoszów 

 

INFORMACJA O OCENIE OFERT 

ORAZ WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego pn.: „dostawa, montaż i podłączenie agregatu 

prądotwórczego do budynku SZPOZ Piekoszów oraz okablowanie sieciowe 

pomieszczeń w ramach projektu pn.: „Poprawa jakości i dostępności świadczeń 

zdrowotnych dzięki wdrożeniu e-usług w Samorządowym Zakładzie Podstawowej 

Opieki Zdrowotnej w Piekoszowie oraz Samorządowym Zakładzie Podstawowej 

Opieki Zdrowotnej w Chęcinach”. 

 

Zamawiający uprzejmie informuje, iż stosownie do przepisów ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: „ustawa Pzp”) dokonał 

badania i oceny ofert jakie wpłynęły w Postępowaniu. 

 

W Postępowaniu wpłynęły następujące oferty: 

 

Zbiorcze zestawienie ofert: 

 

Lp. Nazwa i adres 

wykonawcy 

Cena Termin 

realizacji 

Termin 

płatności 

1. ELPOWER sp. z o.o., 

ul. Wyszyńskiego 12C, 

33-100 Tarnów 

 

164 390,00 zł 

 

2 tygodnie 

 

30 dni 

2. JANUSZ KANIA 

AGREGATY PEX -POOL 

PLUS, 

ul. Metalowców 35, 

39-200 Debica 

 

166 542,00 zł 

 

5 tygodni 

 

30 dni 
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3. INFOVER Spółka 

Akcyjna, ul. Zagnańska 

61, 25-528 Kielce 

 

166 419,00 zł 

 

4 tygodnie 

 

30 dni 

 

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poinformował, iż zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 166 551,64 zł. 

 

Zgodnie z treścią rozdziału 15 specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: 

„SIWZ”) kryteriami oceny ofert są „Cena”, „Termin realizacji”. 

 

Lp. Kryterium Waga 

 

1.  Cena 60% 

2.  Termin realizacji 40% 

 

Kryterium „Cena” zostało ocenione na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu 

zamówienia, podanej przez Wykonawcę w ofercie. Liczba punktów w kryterium 

zostanie obliczona według następującego wzoru:  

 

 

 

W kryterium „Cena” oferta może otrzymać maksymalnie 60 punktów. Końcowy wynik 

zostanie zaokrąglony zgodnie z zasadami matematycznymi  do dwóch miejsc po 

przecinku. 

 

Kryterium „Termin realizacji” zostało obliczone na podstawie oświadczenia złożonego 

w ofercie przez wykonawcę na podstawie następujących zasad: 

 

Termin wykonania zamówienia Liczba punktów przyznanych w tym 

kryterium 

6 tygodni 0 punktów 

5 tygodni 10 punktów 

4 tygodnie 20 punktów 
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3 tygodnie 30 punktów 

2 tygodnie i mniej 40 punktów 

 

Ostateczną ilość punktów Zamawiający ustali poprzez zsumowanie punktów 

przyznanych w ramach kryterium Cena”, „Termin realizacji”.  

 

W wyniku badania i oceny ofert Zamawiający przyznał złożonym ofertom następującą 

ilość punktów: 

 

Lp. Nazwa (firma) i adres wykonawcy Kryterium 

„Cena” 

Kryterium 

„Termin 

realizacji” 

Łączna 

punktacja 

1. ELPOWER Sp. z o.o. 

ul. Wyszyńskiego 12C, 33-100 

Tarnów 

60 pkt. 40 pkt. 100 pkt. 

2. INFOVER Spółka Akcyjna 

ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce 

59,26 pkt. 20 pkt. 79,26 pkt. 

3. JANUSZ KANIA AGREGATY PEX -

POOL PLUS 

ul. Metalowców 35, 39-200 Dębica 

59,22 pkt. 10 pkt. 69,22 pkt. 

 

Po przeprowadzeniu procedury badania i oceny ofert Zamawiający nie wykluczył 

żadnego wykonawcy, a także nie odrzucił żadnej ofert. 

 

W wyniku badania i oceny ofert Zamawiający podjął decyzję o wyborze jako 

najkorzystniejszej oferty wykonawcy ELPOWER sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, 

adres: ul. Wyszyńskiego 12C, 33-100 Tarnów. Wykonawca ten nie podlega 

wykluczeniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Jednocześnie cena jego oferty 

mieści się w kwocie, którą Zamawiający podał bezpośrednio przed otwarciem ofert. 

Sama zaś oferta uzyskała największą liczbę punktów w ramach przyjętych przez 

Zamawiającego kryteriów oceny ofert.  

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy umowa w sprawie udzielenia zamówienia 

publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, tj. w dniu 24 listopada 2020 r. 


