Starogard Gdański, 25 listopada 2021 r.
PL/ZP/2029 /2021

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska im. Marii Orlikowskiej-Płaczek
w Starogardzie Gdańskim, informuje o wyniku postępowania pn.: „Wymiana instalacji elektrycznej
i teletechnicznej w budynku głównym SPZOZ Przychodnia Lekarska w Starogardzie Gdańskim zgodnie
z projektem i specyfikacją techniczną”, nr postępowania ZP/04/21/TP.
Na podstawie at. 253 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1129) zwanej dalej „ustawą” Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym
w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 2 ustawy z możliwością przeprowadzenia negocjacji za
najkorzystniejszą ofertę Zamawiający wybrał odpowiednio:
Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

I.

ELAM Dariusz Jarmoc
ul. Gdańska 10/9
15-249 Białystok
Uzasadnienie:
Oferta niepodlegająca odrzuceniu na podstawie ustawy pzp, która otrzymała najwyższą liczbę punktów
w kryteriach oceny ofert.
II. Złożonym ofertom przyznano następującą punktację według kryteriów oceny ofert
Nr
oferty

1

2

3

4

Nazwa oferenta

Zakład Usługowy „ELEKTRUS” Mariusz Musiał
ul. Braterska 2
83-115 Swarożyn

Liczba punktów w kryterium cena

Liczba punktów
w kryterium okres
gwarancji

Łączna liczba punktów

56,97

40,00

96,97

INWEST-POL Katarzyna Ziółkowska
ul. Grudziądzka 28/5
82-500 Kwidzyn

48,61

40,00

88,61

ELAM Dariusz Jarmoc
ul. Gdańska 10/9
15-249 Białystok

60,00

40,00

100,00

Teletechnik Michał Lach
ul. Kombatantów 1B/1
80-464 Gdańsk

Oferta odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6

III. Wykaz wykonawców, których oferty zostały odrzucone
Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1129) Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy Teletechnik Michał Lach, ul. Kombatantów
1B/1, 80-464 Gdańsk.
Oferta nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz
organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
określonymi przez Zamawiającego.

Uzasadnienie odrzucenia oferty:
Zamawiający określił w punkcie 10.4b) SWZ, że oferta wraz ze wszystkimi załącznikami, pod rygorem jej
odrzucenia, musi być złożona w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym
https://www.nccert.pl/,
lub
w
postaci
elektronicznej
opatrzonej
podpisem
zaufanym
https://moj.gov.pl/nforms/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER
lub
podpisem
osobistym
https://www.gov.pl/web/mswia/oprogramowanie-dopobrania w ogólnie dostępnych formatach danych,
w szczególności w formatach: .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania
oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal.
W wyniku dokonanej weryfikacji podpisu oferty Wykonawcy za pośrednictwem Systemu Automatycznej
Weryfikacji Podpisu Elektronicznego (https://weryfikacjapodpisu.pl/verification/#dropzone) nie wykryto
żadnego pliku z podpisem, co potwierdza „screen” weryfikacji.

IV. Termin, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta
Zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego,
z uwzględnieniem art. 577 zakaz zawarcia umowy do czasu zakończenia postępowania odwoławczego,
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli
zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
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