PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRÓDKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Rzeszów, dnia 29.09.2016 r.
INFORMACJA
o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia polegającego na dostawie obejmującej przeniesienie
prawa własności na Zamawiającego i dostarczenie fabrycznie nowego i nieużywanego oraz w pełni
sprawnego technicznie oraz w pełni funkcjonalnego:
1) wyposażenia sali dla leżących: łóżka, szafki przyłóżkowe,
2) wyposażenia sali dla leżących: pościel,
w ramach Działania 5.2 „Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony
zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych”
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
na potrzeby realizacji projektu „Rozszerzenie działalności Gabinetów Rehabilitacji RUDEK o Dzienny
Dom Opieki Medycznej” (zapytanie ofertowe z dnia 15 września 2016 r.).
Zamawiający:
Andrzej Rudek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
RUDEK Gabinety Rehabilitacji Medycznej Andrzej Rudek, ul. Strażacka 12 E, 35-312 Rzeszów
NIP: 813-10-02-914, REGON: 690235102
Tel. 752 235 756
Fax (+48) 17 861 10 96
Adres strony internetowej: www.rudek.com.pl
Zamawiający, w związku z zapytaniem ofertowym z dnia 15.09.2016 r. dotyczącym realizacji zamówienia
polegającego na dostawie obejmującej przeniesienie prawa własności na Zamawiającego i dostarczenie
fabrycznie nowego i nieużywanego oraz w pełni sprawnego technicznie oraz w pełni funkcjonalnego:
1) wyposażenia sali dla leżących: łóżka, szafki przyłóżkowe,
2) wyposażenia sali dla leżących: pościel,
w ramach Działania 5.2 „Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony
zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych” Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, na potrzeby
realizacji projektu „Rozszerzenie działalności Gabinetów Rehabilitacji RUDEK o Dzienny Dom Opieki
Medycznej”
informuje, że w w/w postępowaniu dokonano wyboru jako najkorzystniejszej oferty Wykonawcy
Andrzej Boruta - Biuro Handlowe KINESIS Andrzej Boruta, ul. Penara 23, 38-440 Iwonicz - Zdrój
na realizację Części II przedmiotu zamówienia: Wyposażenie Sali dla leżących: pościel.
Postępowanie dot. części I przedmiotu zamówienia – Wyposażenie sali dla leżących: łóżka, szafki
przyłóżkowe, zostało zakończone bez wyboru wykonawcy.

Zamawiający informuje niniejszym, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, w terminie składania ofert tj.
do dnia 23 września 2016 r. do godz. 14:30, wpłynęła 1 oferta na realizację przedmiotu zamówienia
(Część I i Część II) od następującego Wykonawcy:
Andrzej Boruta - Biuro Handlowe KINESIS Andrzej Boruta, ul. Penara 23, 38-440 Iwonicz - Zdrój
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W zakresie Części I Wyposażenie sali dla leżących: łóżka, szafki przyłóżkowe – oferowany przez
Wykonawcę przedmiot zamówienia nie spełnił wymogów określonych dla przedmiotu zamówienia w
załączniku nr 1 do zapytania ofertowego, w związku z czym złożona oferta w zakresie części I
Wyposażenie sali dla leżących: łóżka, szafki przyłóżkowe, została odrzucona i nie podlegała ocenie w
ustalonych kryteriach oceny ofert.
W zakresie Części II - Wyposażenie sali dla leżących: pościel, oferta Wykonawcy oceniona została we
wskazanych w zapytaniu ofertowym kryteriach oceny ofert, tj. cena brutto oferty i okres gwarancji. Oferta
spełniła wymagania określone w zapytaniu ofertowym, w związku z czym do realizacji Części II
przedmiotu zamówienia - Wyposażenie sali dla leżących: pościel wybrano następującego Wykonawcę:
Andrzej Boruta - Biuro Handlowe KINESIS Andrzej Boruta, ul. Penara 23, 38-440 Iwonicz – Zdrój

Jednocześnie Zamawiający informuje, że postępowanie mające na celu wybór wykonawcy do realizacji
zamówienia polegającego na dostawie obejmującej przeniesienie prawa własności na Zamawiającego i
dostarczenie fabrycznie nowego i nieużywanego oraz w pełni sprawnego technicznie oraz w pełni
funkcjonalnego wyposażenia sali dla leżących: łóżka, szafki przyłóżkowe zostanie przeprowadzone
ponownie.

Andrzej Rudek
Właściciel
Podpis Zamawiającego :…………………………………..

Data: 29.09.2016 r.
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