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ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dotyczy:
zadanie nr 6 – Łóżko szpitalne elektryczne

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: zakup sprzętu medycznego
i pozostałego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Szpitala Południowego”.
Miasto stołeczne Warszawa z siedzibą w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa,
NIP: 525-22-48-481, w ramach którego działa Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta z siedzibą
w Warszawie przy ul. Senatorskiej 29/31, 00-099 Warszawa – zwany dalej Zamawiającym –
zawiadamia, iż postępowanie o udzielenie zamówienia na: zakup sprzętu medycznego
i pozostałego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Szpitala Południowego” – zadanie
nr 6 – Łóżko szpitalne elektryczne – zostało rozstrzygnięte.
Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 5 – złożoną przez Wykonawcę: Konkret Sp. z o.o.
Sp. k., ul. Dworcowa 15A, 86-200 Chełmno.
Uzasadnienie wyboru oferty:
Oferta spełnia wymagania zawarte w Ogłoszeniu oraz zawiera najniższą cenę spośród ofert branych pod
uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
Termin na złożenie ofert upłynął w dniu 04.01.2021 r. o godz. 10:00.
Do upływu terminu składania ofert dla zadania nr 6 – Łóżko szpitalne elektryczne wpłynęły dwie Oferty
złożone przez niżej wymienionych Wykonawców:
1) Konkret Sp. z o.o. Sp. k., ul. Dworcowa 15A, 86-200 Chełmno (Oferta Nr 5).
Cena oferty: 2.860,488,00 zł brutto.
2) STIEGELMEYER Sp. z o.o., Grubno 63, 86-212 Stolno (Oferta Nr 6)
Cena oferty:1.599.375,00 zł brutto.
- przy czym Oferta Nr 6 nie jest brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
W związku z dokonaniem czynności związanych z analizą i badaniem ofert złożonych
w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający stwierdził, że:
Oferta Nr 5 spełnia wymagania określone w Ogłoszeniu oraz zawiera najniższą cenę spośród ofert
branych pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
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