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MSZ.ZP.3411/3/2015 

         
      

 OGŁOSZENIE WYNIKÓW 
 

dot.   post ępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetar gu nieograniczonego 
o warto ści nie przekraczaj ącej kwoty okre ślonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 us t. 
8 ustawy Pzp na: Świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego,  transportu krwi oraz 
materiałów do bada ń dla potrzeb SP ZOZ miejskiego Szpitala Zespolonego  z siedzib ą 
w Częstochowie. 
 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.03.2015r. 
pod nr 40633 – 2015. 
 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U z 2013 r. poz. 907 z późn. zmianami) Dyrekcja SP ZOZ Miejskiego Szpitala 
Zespolonego w Częstochowie informuje, że w wyniku przeprowadzonej oceny złożonych ofert 
w prowadzonym postępowaniu wybrano najkorzystniejsze oferty na poszczególne pakiety, które 
przedstawiły firmy: 
 
PAKIET Nr 1  
F.U.H „SEVEN” Patryk G ęsiarz 
ul. Sikorskiego 120, 42 – 218 Cz ęstochowa 
Oferowana cena brutto: 61.040,00 PLN 
Średni wiek pojazdów 6,5 lat  
W w/w post ępowaniu na Pakiet nr 1 została zło żona jeszcze oferta:  
Firmy Transportowej „OMEGA” Agnieszka Ignacyk ul. Grażyny 6, 42 - 202 Częstochowa 
Oferowana cena brutto: 71.490,00 PLN 
Średni wiek pojazdów 3,75 lat  
 
Streszczenie oceny i porównanie zło żonych ofert  

Nr 
Oferty  

 
Nazwa, adres Wykonawcy 

Liczba  
pkt w kryterium 

cena – 98% 

Liczba  
pkt w kryterium 

Jako ść – 2 % 

Łączna 
punktacja 

1. F.U.H „SEVEN” Patryk Gęsiarz  
ul. Sikorskiego 120, 42 – 218 Częstochowa 

98 1 99 

3. Firma Transportowa „OMEGA” Agnieszka 
Ignacyk ul. Grażyny 6, 42 – 202 Częstochowa 

83,67 2 85,67 

 
PAKIET Nr 2    
SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Cz ęstochowie 
ul. Kili ńskiego 10, 42 – 200 Cz ęstochowa 
Oferowana cena brutto: 628.380,00 PLN 
Średni wiek pojazdów 11 lat  
Jedyna złożona oferta na pakiet. 
 
Streszczenie oceny i porównanie zło żonych ofert  

Numer 
oferty 

 
              Nazwa, adres Wykonawcy  

Liczba  
pkt w kryterium 

cena – 90% 

Liczba  
pkt w kryterium 

Jako ść – 2 % 

Łączna 
punktacja 

2 SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego 
w Częstochowie ul. Kilińskiego 10, 42 – 200 
Częstochowa 

98 0 98 

 
 
 



Uzasadnienie wyboru:  
Oferta wybranego Wykonawcy w poszczególnym pakiecie spełnia wszystkie warunki zawarte 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uzyskała największą ilość punktów obliczonych 
zgodnie z kryteriami podanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, (Cena 98%) i (Jakość 
2%). 
 
Podstawa prawna dokonanego wyboru:  
art. 91 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych 
 
Podstawa prawna powiadomienia;  
art. 92 ustawy – Prawo zamówień publicznych 
 
Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych informujemy, że 
wprowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty. 
 
Z wybranym Wykonawcą, zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego w terminie 
określonym w przepisach art. 94 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn, zmianami) 
 
 
Zamawiaj ący dzi ękuje Wykonawcom za wzi ęcie udziału w post ępowaniu i zło żenie ofert 
przetargowych   
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