Pilchowice dnia: 2021-08-04

Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach
ul. Dworcowa 31
44-145 Pilchowice
WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie

ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zamawiający, Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach niniejszym informuje o wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na
”Zarządzanie projektem pn.: "Wdrożenie e-usług w obszarze zdrowia w Szpitalu Chorób Płuc
im. Św. Józefa w Pilchowicach", realizowanego przez Szpital Chorób Płuc im . Św. Józefa
w Pilchowicach w ramach otrzymanego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej RPO WSL
na lata 2014-2020 (nr RPSL.02.01.00-IZ.01-24-376/20)” – znak sprawy 14/ZP/2021/Z.
Wybrano ofertę firmy:
Oferta nr 5
Europejskie Centrum Technologii Informatycznych i Zarządzania ECTIZ Sp. z o.o.
ul. Zbarska 16
54-620 Wrocław
Cena oferty – 41 943,00 zł
Uzasadnienie wyboru:
Oferta złożona prawidłowo i w terminie, spełnia wymagania Zaproszenia do składania ofert z dnia
15.07.2021 r.
Podstawa wyboru: pkt.18.6 Zaproszenia do składania ofert.
Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w Zaproszeniu. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu,
którego oferta nie podlega odrzuceniu i która została uznana za najkorzystniejszą (uzyskała największą
liczbę punktów przyznanych według kryteriów wyboru oferty określonych w pkt.14 Zaproszenia).
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Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nr
oferty

1

2

Kryterium
oceny Cena
– liczba pkt.

Nazwa i adres wykonawcy

Kancelaria Doradcza SIGNUM Wojciech
Głowinkowski
Aleja Wolności 17//13
62-800 Kalisz
Red Code Spółka Komandytowa
ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 10//B6
81-383 Gdynia

Kryterium oceny
Doświadczenie
Kierownika
i koordynatora
projektu
– liczba pkt.

Razem
liczba pkt.

Oferta odrzucona

26,87

0

26,87

Uzasadnienie oceny dot. kryterium oceny oferty nr 2: W Formularzu oferty w wykazanych Projektach
Wykonawca nie podał zakresu odpowiadającego zakresowi wymaganemu w pkt.14 Zaproszenia.
Zgodnie z pkt.14.5 ppkt.3 Zaproszenia: W sytuacji gdy w Formularzu oferty pkt 2. lit d): na podstawie informacji
podanych przez Wykonawcę w Formularzu oferty Zamawiający nie będzie w stanie dokonać oceny doświadczenia
osoby w każdym wykazanym projekcie - otrzyma 0 punktów.
Cormet S.C.Jolanta Gacka Romuald Gacka
3.
Oferta odrzucona
ul. Mieszka I 13a
41-400 Mysłowice
Konsorcjum firm:
BestProjects Sp. z o.o. Lider Konsorcjum
ul. Niciarniana 22//227
92-208 Łódź
4
31,5
40,00
71,5
FXGrail Sp. z o.o w restrukturyzacji - Członek
Konsorcjum
ul. Złota 61
00 – 819 Warszawa
Europejskie Centrum Technologii
Informatycznych i Zarządzania ECTIZ Sp. z
5
o.o.
36,95
40,00
76,95
ul. Zbarska 16
54-620 Wrocław
IME Sp. z o.o.
ul. Francuska 2/3
6
28,15
0
28,15
42-612 Tarnowskie Góry
Uzasadnienie oceny dot. kryterium oceny oferty nr 6: W Formularzu oferty wykazano 4 Projekty, przy czym nie
podano imienia i nazwiska osoby pełniącej funkcję „Kierownika i koordynatora Projektu”.
Zgodnie z pkt.14.5 ppkt.1 Zaproszenia: W sytuacji gdy w Formularzu oferty pkt 2. lit d): Wykonawca nie wskaże
imienia i nazwiska lub pełnej informacji dotyczącej osoby niezbędnej do oceny kryterium w każdym wykazanym
projekcie - otrzyma 0 punktów
Konsorcjum firm:
TROGON BC Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum
Słupy 86
10-381 Olsztyn
7
60,00
0
60,00
Zoltek design Kamil Zembrzuski – Członek
Konsorcjum
ul. Iwaszkiewicza 22b/7
10-089 Olsztyn
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ENTRAST Sp. z o.o. - Członek Konsorcjum
ul. Dzielna 60
01-029 Warszawa
Uzasadnienie oceny dot. kryterium oceny oferty nr 7: W wyjaśnieniach dot. wyliczenia ceny oferty Wykonawca
wskazał, że funkcję kierowania i koordynowania będzie pełniła inna osoba aniżeli wskazana przez Wykonawcę
w ofercie w celu uzyskania dodatkowych punktów.
Zgodnie z pkt.14.8 oraz 18.2 ppkt.3) Zaproszenia, kryterium oceny ofert nie podlega wyjaśnieniom i
uzupełnieniom.
Oferta Wykonawcy nie zawiera Projektów (w zakresie kryterium oceny ofert) realizowanych przez osobę określoną
w wyjaśnieniach ceny oferty.
Poza tym w poz.nr 2-4 podany przez Wykonawcę zakres przedmiotu, który został zrealizowany w ramach Projektu
nie odpowiada w pełni zakresowi podanemu w pkt.14 Zaproszenia, w tym nie odpowiada zapisowi zawartemu
przez Zamawiającego w odwołaniu zawartym w kolumnie pn. „Zakres zrealizowanego Projektu” w Formularzu
oferty. Natomiast w poz. Nr 5 Wykonawca nie podał zakresu przedmiotu, który został zrealizowany w ramach
Projektu.
Z uwagi na podanie przez Wykonawcę w wyjaśnieniach w zakresie wyliczenia ceny oferty, że funkcję kierowania
i koordynowania będzie pełniła inna osoba niż określona w formularzu oferty (rozbieżność z informacjami
podanymi w formularzu oferty), Wykonawca nie uzyskuje dodatkowych punktów w kryterium oceny ofert.

Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa

mgr piel. Danuta Marklowska
Pełnomocnictwo Nr 6/2019
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