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DZP.02/ZPU 32-2021 

 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 

 

Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu prowadzonym w trybie 

zapytania ofertowego na: ,,Wykonywanie napraw w zakresie mechaniki i elektromechaniki oraz serwisu 

okresowego pojazdów Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o.  (nr sprawy: ZPU 32-2021).  

Zamawiający Szpital Czerniakowski sp. z o.o. zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania 

ofertowego wybiera ofertę nr 1 firmy: ASS sp. z o.o. z siedzibą Warszawie (02-903) przy ul. Powsińskiej 64. 

Nr 

oferty 

Firma (nazwa) lub  

nazwisko 

oraz adres 

wykonawcy 

Kryterium nr 1: 

Cena oferty 

Waga: 60 % Kryterium nr 2: 

Oferowany opust od 

standardowego cennika 

części zamiennych  
Waga: 

40 % 

[pkt] 

Łączna liczba 

punktów 

uzyskanych 

za wszystkie 

kryteria oceny 

ofert: 

C1: 

Cena 

roboczogodziny 

przy naprawach 

brutto 

Waga: 

30 % 

[pkt] 

C1: 

Cena 

roboczogodziny 

przy serwisie 

brutto 

Waga: 

30 % 

[pkt] 

1 

ASS sp. z o.o. 

ul. Powsińska 64 

02-903 Warszawa 

30,00 30,00 0,00 60,00 

2 

Towarowa 33 

 sp. z o.o. 

ul. Towarowa 33 

00-869 Warszawa 

Oferta odrzucona 

 

Uzasadnienie wyboru 

Po spełnieniu postawionych przez Zamawiającego wymagań oferta została uznana za najkorzystniejszą 

w oparciu o podane kryteria wyboru oferty: Oferowana cena oferty brutto (60%), oferowany % opustu 

(40%). Oferta firmy przedstawia najkorzystniejszy bilans obu kryteriów. 

 

Zamawiający Szpital Czerniakowski sp. z o.o. zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania 

ofertowego odrzuca ofertę nr 2 firmy Towarowa 33 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-869)  

przy ul. Towarowej 33. 

Uzasadnienie odrzucenia: 

Firma złożyła ofertę bez wymaganego podpisu - pkt. 9 Zapytania ofertowego. 

ZATWIERDZAM: 

Zarząd 

Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o. 

 

 

 

 

 

Sporządził: Krzysztof Długaszek 


