
 

 

Jelenia Góra, dnia 28.06.2021 r.  

 

L.dz.NZ/413/2021 

  DO WYKONAWCÓW 

 
 

             Dot. ZP/PN/22/05/2021 Dostawa, montaż i uruchomienie dźwigów osobowo-

towarowych (2 szt.) w tym demontaż istniejących dźwigów w Wojewódzkim Centrum 

Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej. NUMER OGŁOSZENIA: 2021/BZP 

00069224/01 Z DNIA 2021-05-31 

 
 

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze jako 

Zamawiający informuje, że w wyniku postępowania w trybie podstawowym jak w tytule 

została wybrana oferta:  
 

Pakiet nr 1: 

Oferta nr 1 złożona przez:  

Liftprojekt Inżynieria Dźwigowa Paweł Rafalik, Kalinowo 86, 07-304 Ostrów 

Mazowiecka 

Cena netto: 588 000,00 zł; Cena brutto: 723 240,00 zł. 

UZASADNIENIE: Oferta jako jedna z czterech złożonych do postępowania, uzyskała 

najwyższy wskaźnik punktowy wobec przyjętych kryteriów oceny. Spełnia wymogi określone 

w SWZ. 

 

Wykonawcy wykluczeni: z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jak w temacie 

nie zostali wykluczeni wykonawcy.  

Oferty odrzucone:  

Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy OTIS Sp. z o.o., ul. Konstruktorska 13, 02-673 

Warszawa: 

na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 

2019 z późn. zm.), to jest: Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona po terminie 

składania ofert. 

Zamawiający wymagał złożenia ofert za pośrednictwem platformy zakupowej. Oferta została 

odrzucona, ponieważ wpłynęła do Wykonawcy po wyznaczonym terminie składania ofert.  

W załączeniu:  

- streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert. 

 

Pouczenie: 

Wykonawca, którego interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówień, przysługą środki 

odwoławcze przewidziane przez Ustawę  – Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 

2019 r.  (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.)  

  

 

   



 

 

Do wiadomości :    

Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia (art. 253 Ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych). 
 

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej  
ul. Ogińskiego 6 

58-506 Jelenia Góra 

 
Streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert 
 

Nr 
pakietu 

/ Nr 
oferty 

Liczba pkt w kryterium 
CENA 

 60% = 60 pkt. 

 
 

Liczba pkt w kryterium: 
Gwarancja 40% = 40 pkt 

 
 

Razem 

1/1 
723 240,00  
-------------- x 60%= 60,00 pkt   
723 240,00 

    
5 lat (60 miesięcy) = 40 pkt 

100,00 pkt 

 

 

                                                                                                                            Z up. Dyrektora WCSKJ 
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