LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE
CENTRALA
ul. Księżycowa 5, 01-934 Warszawa, tel. (22) 22-99-931/932, fax. (22) 22-99-933

Warszawa, 02-04-2020 r.

LPR.ZZP.26.10-4.2020
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
pn. „Dostawa fabrycznie nowego komponentu: STRETCHER PLATFORM ASSY
PN: 002104-501 (1 szt.)”
Nr postępowania: ZP/1/III/2020.
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe jako Zamawiający, działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.
zm.) – zwanej dalej „Ustawą” – zawiadamia o wyniku przedmiotowego postępowania.
Zamawiający działając zgodnie z art. 91 ust. 1 Ustawy wybrał na podstawie kryteriów oceny ofert
określonych w SIWZ jako najkorzystniejszą ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę:
JETA Aviation and Technical Solutions GmbH Mintrader Berg 125, 40885 Ratingen, Niemcy.
Oferta Wykonawcy jest zgodna z przepisami Ustawy oraz uzyskała maksymalną ilość 100 punktów w
oparciu o kryteria oceny ofert.
Jednocześnie Zamawiający w poniższym zestawieniu przedstawia Wykonawców, którzy złożyli oferty
w przedmiotowym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert
zawierającym punktację:
Numer
oferty

1

Firma i adres Wykonawcy
JETA Aviation and Technical
Solutions GmbH
Mintarder Berg 125
40885 Ratingen
Niemcy

Cena oferty brutto

Gwarancja

52 490,00 EURO
238 950,23 PLN*

36 miesięcy, licząc od daty
zabudowy części w śmigłowcu lub
36 miesięcy, licząc od daty
przekazania części
Zamawiającemu przez
Wykonawcę – w zależności
od tego, co nastąpi wcześniej

* Przeliczenia dokonano stosując średni kurs NBP z dnia 31.03.2020 r., tj.:
1 EUR = 4,5523 PLN – aktualny na dzień otwarcia ofert zgodnie z postanowieniem § 16 ust. 7 SIWZ.
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2

Numer
oferty

Liczba punktów
w kryterium „Cena
brutto oferty za
realizację
zamówienia”
maks. 95 pkt

Liczba punktów
w kryterium
„Gwarancja”
maks. 5 pkt

Suma
punktów

1.

100,00 pkt

5,00 pkt

100,00 pkt

Z poważaniem,
dr hab. n. o zdr. Robert Gałązkowski, prof. uczelni
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