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Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym w oparciu o art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) na zadanie pn.: „Zakup i dostawa fabrycznie nowej 

Karetki Typu – A2 dla Podstawowej Opieki Zdrowotnej”, wszczętego ogłoszeniem 

opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2022/BZP 00117854/01 z dnia 11.04.2022r. 

 
 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 
 
 
Zamawiający – Gminna Przychodnia Zdrowia w Andrespolu, działając na podstawie art. 253 
ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021r, poz. 
1129 ze zm.), dalej jako „Pzp”, informuje o wyborze najkorzystniej oferty. 
 
 
Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert 
określonych w SWZ, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez AMZ KUTNO S.A. ul. 
Sklęczkowska 18, 99 – 300 Kutno. 
  
Na podstawie badania ofert ustalono, iż oferta AMZ KUTNO S.A. ul. Sklęczkowska 18, 99 – 300 
Kutno, odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz spełnia określone 
przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, jest zgodna z treścią SWZ i została 
oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru. 
 
W przedmiotowym postępowaniu złożono 1 ofertę. 
 
Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. 
Zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, przy wyborze najkorzystniejszej oferty, 
Zamawiający kierował się kryterium oceny ofert – „Cena” - waga 80%, kryterium „Okres gwarancji 
jakości” – waga 20%. 
 
Zamawiający zgodnie ze wskazaną w specyfikacji formułą dokonał oceny punktowej złożonych 
ofert. 
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Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert: 

 
 

Lp. Nazwa i adres Wykonawcy 

Liczba pkt w 
kryterium -   

cena  
80% - 80 pkt 

Liczba pkt w 
kryterium   - 

Okres gwarancji 
jakości   

20% - 20 pkt 

Łączna 
punktacja  

1 
AMZ KUTNO S.A.   
ul. Sklęczkowska 18,  
99 – 300 Kutno 

80,00 pkt. 20,00 pkt. 100,00 pkt. 

 
 
Zgodnie z art. 308 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia 
publicznego, przed upływem terminu o którym mowa w art. 308 ust. 2 ustawy pzp, tj. przed 
upływem 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, 
jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 
 

 
Dyrektor Gminnej Przychodni Zdrowia  

         w  Andrespolu 
Dr n.med. Sylwia Prymus-Kasińska 

 

 


		2022-05-05T11:05:38+0200
	Sylwia Teresa Prymus-Kasińska




