OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Dotyczy: ,, Świadczenie usług medycznych w 2014 roku w Sądeckim Ośrodku Interwencji
Kryzysowej.”

1. Zamawiający:
Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. Śniadeckich 10a
33-300 Nowy Sącz
tel. 18 449 07 30, fax 18 449 04 31
http://www.soik.pl ,
e-mail: sekretariat@soik.pl
działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm., zwanej dalej PZP) informuje,
iŜ w przedmiotowym postępowaniu:
a)
Na zadanie I - 2448 godzin w terminie od 05.05.2014 roku do 31.12.2014 r.
wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złoŜoną przez:
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska
Lek. med. Barbara Korczyńska-Zuber
Medycyna Ogólna
33- 342 Barcice 331
Cena brutto – 48 960,00 zł.
Uzasadnienie:
Oferta spełnia warunki określone przez zamawiającego w SIWZ oraz uzyskała maksymalną
ilość punktów przyznaną na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych
oraz Kodeks Cywilny.

b)
Na zadanie II – 2508 godzin w terminie od 05.05.2014 r. do 31.12.2014 r. wybrano
jako najkorzystniejsza ofertę złoŜoną przez:
Informacja o ofercie wybranej:
Lek. Med. Ewelina Rzepka – Ćmok
ul. Ks. Franciszka Przyniczyńskiego 20,
44-100 Gliwice
Cena brutto – 50 160,00 zł.
Uzasadnienie:
Oferta spełnia warunki określone przez zamawiającego w SIWZ oraz uzyskała maksymalną
ilość punktów przyznaną na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych
oraz Kodeks Cywilny.

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt.2 Prawa zamówień publicznych zamawiający
informuje, Ŝe w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone Ŝadne oferty.
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt.3 Prawa zamówień publicznych zamawiający
informuje, Ŝe w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni Ŝadni wykonawcy.
4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt.4 Prawa zamówień publicznych zamawiający
informuje, Ŝe podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą nastąpi po upływie 5 dni od dnia
przesłania niniejszego zawiadomienia.
Środki ochrony prawnej
Od decyzji niniejszej przysługują środki ochrony prawnej określone w Specyfikacji istotnych
warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony
prawnej”, art. od 179 do 198 (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

Zestawienie ofert złoŜonych w postępowaniu oraz przyznana punktacja
Na zadanie I złoŜono ofertę przez
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska
Lek. med. Barbara Korczyńska-Zuber
Medycyna Ogólna
33- 342 Barcice 331
Cena brutto oferty w zł - 48 960,00 zł.
Liczba pkt w kryterium cena – 100%
Na zadanie II złoŜono ofertę przez
Lek. med. Ewelina Rzepka – Ćmok
ul. Ks. Franciszka Przyniczyńskiego 20,
44-100 Gliwice
Cena brutto oferty w zł - 50 160,00 zł.
Liczba pkt w kryterium cena – 100%
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