Łódź, dn. 24.11.2016r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
W nawiązaniu do Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 10 listopada 2016r., które zostało
opublikowane
w
siedzibie
firmy
oraz
na
stronie
internetowej
www.stomatologianaksiezymmlynie.pl ; poniżej przedstawiamy informację podsumowującą
realizację procedury wyboru najkorzystniejszej oferty.
I.

Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "TECHNODENT" Maria Kostusiak,
Siedziba firmy: ul. Jana Kilińskiego 4, 99-100 Łęczyca, woj. łódzkie,
NIP: 775-106-44-35; REGON: 10145953;
Tel:602 137 222; adres e-mail: bkost@op.pl;
II.

Tytuł projektu, który Zamawiający realizuje w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II:
Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.3: Zwiększenie
konkurencyjności MŚP,
„Wdrożenie efektów własnej działalności badawczo-rozwojowej, dotyczącej
przyrostowej
i
ubytkowej
technologii
automatycznego
wykonywania
sparametryzowanych uzupełnień protetycznych nowej generacji.”

III.

IV.

Przedmiot zamówienia – Przedmiotem zamówienia jest dostawa Zestawu
dodatkowego wyposażenia frezarki 5-osiowej sterowanej numerycznie.
Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Zasadą
konkurencyjności zawartą w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.
V.

Dane oferenta, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę:

DMG MORI Polska Sp. z o.o. ul. Fabryczna 7, 63-300 Pleszew.
VI.

Zestawienie wszystkich firm, które złożyły oferty, razem z uzyskaną oceną.

Na zapytanie wpłynęły dwie oferty od następujących oferentów, otrzymując następującą
liczbę punktów:

Num
Firma (nazwa) lub nazwisko Dostawcy
er
ofert
y
1.
DMG MORI Polska Sp. z o.o. ul. Fabryczna 7, 63300 Pleszew
-------

----------------------------------------------------------------------------

Ocena
(liczba
punków)

Uzasadnienie
Jedynym kryterium
cena 100%

100,00
----------------

Cn
K1= ----------- * 100
Cb
Cn – najniższa
cena
Cb- cena
złożonej oferty

VII.

Uzasadnienie wyboru.

Na ogłoszenie wpłynęła tylko jedna oferta, która spełniała zadane kryteria, złożona przez:
1.

DMG MORI Polska Sp. z o.o. ul. Fabryczna 7, 63-300 Pleszew.

Wyboru dostawcy dokonano zgodnie z procedurą opisaną w Ogłoszeniu o udzieleniu
zamówienia oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W wyborze uczestniczyli
członkowie komisji przetargowej, w tym jako Przewodnicząca – właścicielka Firmy, dr Maria
Kostusiak.
W I etapie wyboru oferta została sprawdzona pod względem zgodności z wymaganymi
parametrami. Przedłożona oferta spełniała zadane kryteria. Ponieważ była to jedyna oferta,
która wpłynęła na Ogłoszenie o zamówieniu, a także na wysłane zapytanie oraz spełniła
wszystkie wymagane kryteria, zatem została uznana za najkorzystniejszą. Oferta złożona przez
Firmę DMG MORI Polska Sp. z o.o. ul. Fabryczna 7, 63-300 Pleszew, została wytypowana
do realizacji przedmiotu zamówienia.

Maria Kostusiak.
Łódź, 24 listopada 2016r.

