WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA
PRZYCHODNIA LEKARSKA SP ZOZ
ul. Zegrzyńska 8, 05-119 Legionowo
tel. 381-25-25, fax. 261-866-972

Legionowo, dnia 04.06.2018 r.

Dotyczy: zapytania ofertowego nr 2/ZO/2018 na dostawę odzieży dla personelu medycznego
i gospodarczego oraz obuwia Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej – SPZOZ
w Legionowie

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA
Niniejszym informuję Państwa:
1) o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postepowaniu:
Wybrano ofertę nr 1
WORKER Anna Domańska
Ul. Brzezińska 21A
03-075 Warszawa
Cena oferty brutto: 6 673,61 zł (słownie: sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy złote
sześćdziesiąt jeden groszy)
Uzasadnienie: oferta z najniższą ceną.
2) odrzuceniu oferty Wykonawcy
CARIMA-BIS Barbara Staśto-Kseń
ul. Bodzentyńska 56
25-308 Kielce
U z a s a d n i e n i e:
Jednym z załączników do zapytania ofertowego był wzór umowy. Wykonawca składając
ofertę oświadczył w pkt 3) formularza ofertowego, iż akceptuje załączony do zapytania
ofertowego wzór umowy i zobowiązuje się w przypadku wyboru jego oferty do zawarcia
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umowy na warunkach tam określonych.
Pismem z dnia 29.05.2018r. Zamawiający zwrócił się do wszystkich wykonawców, którzy
złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu z prośbą o potwierdzenie czy
zgodnie z § 1 ust. 2 umowy (Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego), niezwłocznie
po podpisaniu umowy tj. do 7 dni roboczych Wykonawca dokona obmiaru personelu
w siedzibie Zamawiającego tj. w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej –
SPZOZ w Legionowie, celem dopasowania elementów ubrania, doprecyzowania rozmiarów i
kolorów oraz obuwia dla poszczególnych komórek organizacyjnych Zamawiającego.
W odpowiedzi na powyższe Wykonawca CARIMA-BIS wyjaśnił, iż ze względu na bardzo
małą ilość zamówienia (osób), nie jest w stanie przyjechać do siedziby Zamawiającego, aby
pobrań wymiary z uwagi, iż nie jest to dla Niego rentowne. Jednocześnie zaproponowano
inny sposób – zdaniem Wykonawcy lepszy –dokonania tych czynności, mianowicie
przesłania drogą e-mail tabeli rozmiarowej, sposób mierzenia oraz wzory oferowanego
asortymentu.
Zamawiający zwraca uwagę, iż żaden z wykonawców przed złożeniem ofert nie złożył
zapytania o możliwość ewentualnej zmiany wzoru umowy w tym zakresie.
Na etapie po złożeniu ofert Zamawiający nie może dokonywać takich modyfikacji gdyż
naruszyłoby to zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.
Mając na uwadze powyższe w świetle odpowiedzi przesłanej przez Wykonawcę CARIMABIS, Zamawiający postanowił odrzucić ofertę.
Informuję, iż w przedmiotowym postepowaniu wpłynęły 3 oferty, których zbiorcze
zestawienie zawiera poniższa tabela:
Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Oferowana cena brutto

WORKER Anna Domańska
1. Ul. Brzezińska 21A

6 673,61 PLN

03-075 Warszawa
CARIMA-BIS Barbara Staśto-Kseń
2. ul. Bodzentyńska 56

6 038,07 PLN

25-308 Kielce
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Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Max-El”
3 Henryk Maciak
Ul. Bursaki 6a
20-150 Lublin

14 747,70 PLN

DYREKTOR
/-/ p.o. Dariusz NEUDEK
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