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Toszek, 12.02.2020 r. 
 

dotyczy: postępowania nr 1/PN/DEG/AS/2020 na świadczenie usług serwisu aparatu RTG Multix 

Fusion Digital Wireless oraz nadzór autorski i serwis nad oprogramowaniem RIS/PACS firmy 

Synektik w SP ZOZ Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity 

Dz.U. 2019 poz. 1843) Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 91 ust 1 Pzp dokonał wyboru ofert 

najkorzystniejszych w zakresie pakietów:  
 

Pakiet I - Serwis aparatu RTG Multix Fusion Digital Wireless  
 

Wybrano ofertę Wykonawcy Siemens Healthcare Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - (oferta nr 2) 
 

Nr 

oferty 
Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

Liczba przyznanych 

punktów wg kryterium 

oceny ofert 
cena brutto za realizację 

zamówienia – 60% 

Liczba przyznanych 

punktów wg kryterium 

oceny ofert 
Termin płatności (min. 14 

dni, max. 30 dni) – 40% 

Łączna liczba 

przyznanych 

punktów  

 

2 

Siemens Healthcare Sp. z o.o. 

ul. Żupnicza 11 

03-821 Warszawa 
60,00 pkt 40,00 pkt 100,00 pkt 

 

Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrana oferta uzyskała największą liczbę punktów otrzymanych za 

kryteria oceny oferty. Tym samym jest ofertą najkorzystniejszą i spełnia wszystkie wymagania stawiane 

ustawą Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, oferta zaś nie 

podlega odrzuceniu. 
 

Pakiet II - Nadzór autorski i serwis nad oprogramowaniem RIS/PACS firmy Synektik 
 

Wybrano ofertę Wykonawcy Synektik S.A.  z siedzibą w Warszawie - (oferta nr 1) 
 

Nr 

oferty 
Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

Liczba przyznanych 

punktów wg kryterium 

oceny ofert 
cena brutto za realizację 

zamówienia – 60% 

Liczba przyznanych 

punktów wg kryterium 

oceny ofert 
Termin płatności (min. 14 

dni, max. 30 dni) – 40% 

Łączna liczba 

przyznanych 

punktów  

 

1 

Synektik S.A.   

Al. W. Witosa 31 

00-710 Warszawa 
60,00 pkt 40,00 pkt 100,00 pkt 

 

Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrana oferta uzyskała największą liczbę punktów otrzymanych za 

kryteria oceny oferty. Tym samym jest ofertą najkorzystniejszą i spełnia wszystkie wymagania stawiane 

ustawą Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, oferta zaś nie 

podlega odrzuceniu. 
 

Na tej podstawie i zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp dokonano wyboru j.w. 

 

Z poważaniem: 
 

        Z-ca Dyrektora 

 ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych 

                      inż. Erwin Janysek 
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