
 
 

Grudziądz, dnia 26.11.2018 r.  

  

ZP-3249/18 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie wentylacji  

i klimatyzacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (znak sprawy: DRE/2/PN/18). 

I. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn.zm.), informuję, że w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego na „wykonanie wentylacji i klimatyzacji Szpitalnego 

Oddziału Ratunkowego” znak sprawy: DRE/2/PN/18 zgodnie z dyspozycją art. 91 ust. 1 

ustawy p.z.p. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę: 

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Konsultingowe SANIVEST 

ul. Polna 59, 87-100 Toruń 

cena ofert (brutto): 297.660,00 zł 

UZASADNIENIE WYBORU OFERTY 

W wyniku oceny i badania ofert w przedmiotowym postępowaniu na podstawie kryterium 

wskazanego treścią Rozdziału XIII SIWZ tj.:  

 cena oferty (60%), 

 gwarancja (20%), 

 przeglądy pogwarancyjne (10%), 

 czas skutecznej reakcji serwisowej (10%), 

spośród ofert ważnych - niepodlegających odrzuceniu, najwyższą liczbę punktów w ilości  

95,0 pkt przedstawia oferta nr 1, złożona przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-

Konsultingowe SANIVEST ul. Polna 59, 87-100 Toruń. 

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE W ZAKRESIE ZŁOŻONYCH OFERT 

Pozostałe informacje, o których mowa w art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy - Prawo zamówień 

publicznych, znajdą Państwo w tabelce zamieszczonej poniżej: 

WYKONAWCY 

KTÓRZY   ZŁOŻYLI  

OFERTY 
Zaoferowana 

cena 

Liczba pkt w 

kryterium 

wg Rozdziału XIII 

SIWZ – cena 

oferty (waga 60%) 

Liczba pkt  

w kryterium 

wg Rozdziału 

XIII SIWZ – 

gwarancja 

(waga 20%) 

 

Liczba pkt  

w kryterium 

wg Rozdziału XIII 

SIWZ –przeglądy 

pogwarancyjne 

(waga 10%) 

Liczba pkt  

w kryterium 

wg Rozdziału XIII 

SIWZ –czas 

skutecznej reakcji 

serwisowej (waga 

10%) 

Łączna 

liczba 

punktów Numer 

oferty 

Nazwa (firma) i adres 

Wykonawcy 

1. 

Przedsiębiorstwo 

Inżynieryjno-

Konsultingowe 

SANIVEST 

ul. Polna 59,  

87-100 Toruń 

297.660,00 zł 60,0 pkt 20,0 pkt 5,0 pkt 10,0 pkt 95,0 pkt 

2. 

COLDWENT  

Sp. z o. o. Sp. k. 

ul. Smoleńskiego 9, 

86-300 Grudziądz 

393.600,00 zł 45,3 pkt 0,0 pkt 0,0 pkt 5,0 pkt 50,3 pkt 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy Wykonawcy  

 


