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Do wszystkich Wykonawc6w

D9m±|sz±|:    post€powania    o    udzielenie   zam6wienia    publicznego    prowadzonego   w   trybie    przetargu

nieograniczonego o wartosci powyzej prog6w, o kt6rych mowa w art.11 ust 8 ustawy P z p na:   Dostawa

aparatury

ZAWIADOMIENIE

0 WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ  W CZESCI  NR  1  i  2

Zamawiaj.acy    zawiadamia,    iz    uzyskat    dodatkowe    Srodki    na    sfinansowanie    przedmiotowego

zam6wienia   oraz   w   postepowaniu   o    udzielenie   zam6wienia    publicznego    prowadzonym   w   trybie

przetargu  nieograniczonego,   na   podstawie  art.  91  ust.  1  ustawy  Prawo  zam6wieri   publicznych  (tekst

jednolity Dz.  U. z 2018,  poz.1986 ze zm.) , dokonat wyboru  najkorzystniej.szej. oferty.

Wybrane zostaty nastepujace oferty:

1.  Oferta  nr 1 -czes6 nr 1

3D Lab Sp. z o.o. ul. Farbiarska 638, 02-862 Warszawa

2. Oferta  nr 1 -czes¢  nr 2

3D Lab Sp. z o.a, ul. Farbiarska 638, 02-862 Warszawa

Uzasadnlenle   wvboru:   Zamawiajacy  wybrat  oferty  naj.korzystnlej.sze   wg   przyj.etych   kryterl6w  oceny

ofert, okreslonych w Specyfikacj.i  lstotnych Warunk6w Zam6wienia.

I.   Nazwy   (firmy),   albo   imiona   i   nazwiska,   siedziby  albo   miej.sca   zamieszkania   i   adresy  wykonawc6w,

kt6rzy  ztozyli  oferty  oraz  punktacj.a   przyznana   ofertom  w  kryterium   najni2sza   cena,  okres  gwarancji,

parametry techniczne  i taczna  punktacja.
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Czes€ nr 1
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Unia Europej.ska
Europejski Fundusz

Rozwoju  Regionalnego

Numeroferty
Nazwa (firma) i adres

Liczba punkt6w wkryteriumcena

Liczbapunkt6w w

Liczba punkt6w Laczna

kryterium w kryterium punktacja

Wykonawcy parametrytechniczne okres gwarancji

1.

3D  Lab  Sp.  z o.o.ul.Farbiarska638,02-862Warszawa

60 20 4 84

11.   Nazwy  (firmy),  albo   imiona   i   nazwiska,   siedziby  albo   miej.sca   zamieszkania   i  adresy  wykonawc6w,

kt6rzy  ztozyli  oferty  oraz  punktacja  przyznana  ofertom  w  kryterium   naj.nizsza  cena,  okres  gwarancji  i

taczna  punktacja.

Czes€ nr 2

Numer Nazwa  (firma) i adres Liczba punkt6w w Liczba punkt6w
Laczna punktacja

Oferty Wykonawcy kryterium cena w kryteriumokresgwarancji

1.

3D  Lab  Sp.  z o.o.ul.Farbiarska638,02-862Warszawa

60 8 68

Ill.  Informacja  o terminie  po  uptywie,  kt6rego  umowa  moze zosta€ zawarta

Zamawiajacy informuje,  iz zamierza  zawrze€  umowe  z Wykonawca,  kt6rego oferta jest  naj.korzystniej.sza

zgodnie z art. 94 ust.1  pkt 1 oraz ust.  2   ustawy Prawo zam6wieh  publicznych.
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Sporzadzita:  Anna  Ko5cielna
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