
SAMODZIELNY PUBLICZNY

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

W KĘPNIE ISO 9001:2015

Znak sprawy: SPZOZ-ZP/46BU/2022                                                                            Kępno, dnia 30.11.2022r.

INFORMACJA  z  WYBORU  OFERT
Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie

podaje do publicznej informacji  wyniki WYBORU ofert

1. Przedmiot  zamówienia:   „Wykonanie napraw i konserwacji pojazdów samochodowych będących w
posiadaniu  Samodzielnym Publicznym Zakładzie  Opieki Zdrowotnej w Kępnie” 

2. Wartość szacunkowa zamówienia: 
    - netto:    129 000,00 PLN  
  (słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych 00/100);     
   - brutto:   158 670,00 PLN
  ( słownie: sto pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych 00/100).

3.Rodzaj przeprowadzonej procedury : Zapytanie ofertowe  
Zapytanie  ofertowe  zostało  skierowane  do  ………..  wykonawcy/ów pismem  znak  :  SPZOZ-ZP/46BU/2022
z dnia 23.11.2022 r.  za pośrednictwem (e-mailem, pocztą)* -  zamieszczone w miejscu publicznie dostępnym –
strona internetowa Zamawiającego:  www.szpital.kepno.pl (w zakładce zamówienia publiczne – poniżej  130
tyś.)

4.    Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 30.11.2022r. do godz.11:00  wpłynęły za
     pośrednictwem poczty elektronicznej oraz złożone osobiście (faksem, e-mailem, pocztą)*,  
     następujące oferty:

Nazwa i adres Wykonawcy

Kwota jaką Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

158 670,00 PLN brutto

     Cena roboczogodziny brutto w zł/ czas 
wykonania usługi/ długość okresu udzielenia 
gwarancji na usługę, naprawę

OFERTA nr 01
Mechanika Pojazdowa  Marek  Czekała
Ul. Polna 16
63-600  Kępno

89,00
89,00x80% = 80 pkt.

2 dni
2 dni x10%= 10 pkt.

12 miesięcy
12 miesięcyx10% = 10 pkt.
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centrala tel.  62 78-27-300 / 400
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5. Wskazanie wykonawcy i uzasadnienie wyboru:
Spośród złożonych ofert,  najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

OFERTA nr 01
Mechanika Pojazdowa  Marek  Czekała
Ul. Polna 16
63-600  Kępno
- wartość oferty cena roboczogodziny brutto: 89,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć złotych 00/100)
- czas wykonania usługi  - 2 dni
- okres udzielenia gwarancji na usługę/naprawę – 12 miesięcy.

Uzasadnienie wyboru:
Na podstawie  spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów: cena oferty brutto=80%,
czas wykonania usługi = 10% oraz okres udzielenia gwarancji na usługę/naprawę = 10%,  
zamieszczonych w zapytaniu ofertowym – wybrana oferta jest najkorzystniejsza i nie podlega 
odrzuceniu.

 Podpisano:  Dyrektor SPZOZ w Kępnie
          /-/ Beata Andrzejewska
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