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INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: postępowania
powania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego
przedmiotem jest świadczenie usług medycznych dla pracowników NCBR
(nr sprawy: 53/12/PN).
53/12/PN

Przedmiotowe postępowanie
powanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie
stawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
zamówie publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.
pó zm.), dalej zwaną ustawą Pzp.
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Pzp, niniejszym zamieszcza informację
informacj o wyborze
najkorzystniejszej oferty w postępowaniu
powaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
świadczenie usług medycznych dla pracowników NCBR.
W terminie przewidzianym na składanie ofert w niniejszym postępowaniu,
post powaniu, tj. do dnia 26 lipca
2012 r. do godz. 10:00,
:00, do Zamawiającego
Zamawiaj
wpłynęły 3 oferty.. Przedmiotowe oferty złożone
zło
zostały przez następujących
cych Wykonawców:
Oferta nr 1 - POLMED S.A..
Os. Kopernika 21
83-200
200 Starogard Gdański
Gda
Wykonawca zaoferował:
1. wysokość miesięcznej opłaaty abonamentowej dla Pracownika t.j.:
1) w przypadku Pakietu Indywidualnego Podstawowego - 80,00 zł.
2) w przypadku Pakietu Indywidualnego Rozszerzonego - 140,00 zł.
3) w przypadku Pakietu Rodzinnego Podstawowego - 200,00 zł.
4) w przypadku Pakietu Rodzinnego Rozszerzonego - 320,00 zł.

Cena oferty – 740,00 zł.
2. liczba placówek będących w dyspozycji Wykonawcy w Warszawie- 20 szt.

Oferta nr 2- LUX MED Sp. z o.o.
ul. Postępu 21C
02-676 Warszawa
Wykonawca zaoferował:
1. wysokość miesięcznej opłaty abonamentowej dla Pracownika t.j.:
1) w przypadku Pakietu Indywidualnego Podstawowego - 98,00 zł.
2) w przypadku Pakietu Indywidualnego Rozszerzonego - 120,00 zł.
3) w przypadku Pakietu Rodzinnego Podstawowego - 147,00 zł.
4) w przypadku Pakietu Rodzinnego Rozszerzonego - 180,00 zł.
Cena oferty – 545,00 zł.
2. liczba placówek będących w dyspozycji Wykonawcy w Warszawie- 26 szt.

Oferta nr 3- PETRA MEDICA Sp. z o.o.
ul. Grochowska 166
04-329 Warszawa
Wykonawca zaoferował:
1. wysokość miesięcznej opłaty abonamentowej dla Pracownika t.j.:
1) w przypadku Pakietu Indywidualnego Podstawowego - 105,00 zł.
2) w przypadku Pakietu Indywidualnego Rozszerzonego - 115,00 zł.
3) w przypadku Pakietu Rodzinnego Podstawowego - 275,00 zł.
4) w przypadku Pakietu Rodzinnego Rozszerzonego - 305,00 zł.
Cena oferty – 800,00 zł.
2. liczba placówek będących w dyspozycji Wykonawcy w Warszawie- 74 szt.
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Po dokonaniu oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym Zamawiający podjął
decyzję o wybór oferty nr 2, złożonej przez:
LUX MED Sp. z o.o.
ul. Postępu 21C
02-676 Warszawa
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UZASADNIENIE
Po przebadaniu złożonych w postępowaniu ofert pod kątem formalnym i merytorycznym,
Zamawiający uznał, że w postępowaniu złożono 3 oferty, które nie podlegają odrzuceniu na
podstawie art. 89 Pzp.
Mając na względzie art. 91 ust. 1 Pzp (Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na
podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia) i zgodnie z kryteriami oceny ofert, wskazanymi w Rozdziale 17 SIWZ „Opis
kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert”, tj. „ ceną oferty– suma wartości miesięcznej
opłaty abonamentowej wszystkich pakietów” (75% wagi) oraz „liczba placówek będących
w dyspozycji Wykonawcy w Warszawie” (25% wagi), punktacja przyznana złożonym
ofertom kształtuje się następująco:
Punktacja przyznana
oferentom w kryterium

Numer
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz
adres wykonawcy

Cena
oferty
w PLN

Cena
- (75%)
(pkt)

Liczba
placówek
Całkowita
będących
liczba
w dyspozycji punktów
Wykonawcy
w Warszawie
-(25%)
(pkt)

1

POLMED S.A.
Os. Kopernika 21
83-200 Starogard Gdański

740, 00

55,24

6,76

62

2

LUX MED Sp. z o.o.
ul. Postępu 21C
02-676 Warszawa
PETRA MEDICA Sp. z o.o.
ul. Grochowska 166
04-329 Warszawa

545,00

75

8,78

83,78

800,00

51,09

25

76,09

3

Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która łącznie uzyska najwyższą liczbę
punktów, Zamawiający informuje, że najwyższą liczbę punktów uzyskała oferta nr 2, złożona
przez LUX MED Sp. z o.o. Wykonawca spełnia warunki udziału w niniejszym
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postępowaniu, a złożona przez niego oferta spełnia wymagania Zamawiającego określone
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów oceny ofert
przedstawionych powyżej.
Oferta otrzymała 83,78 pkt
Uzasadnienie prawne: art. 91 ust. 1 ustawy Pzp.
Umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego może zostać zawarta, zgodnie
z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a) Pzp przed upływem terminu, o których mowa w ust. 1 pkt 1), gdyż
w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

Dyrektor
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
------------------------/-/---------------------------prof. dr hab. inż. Krzysztof J. KURZYDŁOWSKI
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