Protokół z wyboru oferty najkorzystniejszej
z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych na
podstawie art. 4 pkt 8 ustawy.

1. Nazwa zamówienia oraz nr wniosku zakupowego: 39/WZ/2021
Świadczenie usług medycznych w zakresie badań lekarskich, wstępnych, okresowych i
kontrolnych dla pracowników Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie.
2. Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego
Zapytanie ofertowe zostało opublikowane Biuletynie Informacji Publicznej ORE
www.bip.ore.edu.pl w dniu 12.03.2021 r.
3. Wartość szacunkowa zamówienia:
13 925,00 zł netto
4. Porównanie ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Nr Oferty /
data
wpłynięcia
oferty do
Zamawiające
go

Nazwa i adres
Wykonawcy

Wartość
brutto
w PLN

Liczba
punktów w
kryterium
„Koszt
konsultacji i
badań”

Liczba punktów
w kryterium
Upust na
komercyjne
wizyty
lekarskie lub
badania dla
pracowników
Ośrodka
Rozwoju
Edukacji w
Warszawie

Liczba
punktów w
kryterium
„Liczba
placówek
Wykonawcy
na terenie
miasta
stołecznego
Warszawy”

Suma
punktów
we
wszystkich
kryteriach

CenterMed
Warszawa
1/18.03.2021

Sp. z o.o.

08:45

ul. Waryńskiego
10 A

12 177,00

90 pkt

5 pkt

5 pkt

100 pkt

00-630 Warszawa

2/
22.03.2021,
08:19

Centrum
Medyczne
Puławska Sp. z
o.o.

12 540,00

Oferta odrzucona

ul. Puławska 49,
05-500 Piaseczno
3/
22.03.2021
09:06

POLMED S.A
Os. Kopernika 21,

15 895,00

68, 95 pkt

3 pkt

5 pkt

76,95 pkt

83-200 Starogard
Gdański

4/
22.03.2021
12:03

Samodzielny
Zespół
Publicznych
Zakładów
Lecznictwa
Otwartego
Warszawa PragaPółnoc

13 700,00

80, 10 pkt

0 pkt

2 pkt

82, 10 pkt

ul. Jagiellońska
34,
03-719 Warszawa

5/
22.03.2021
15:23

PZU ZDROWIE
S.A. Oddział
Centra Medyczne
FCM w
Warszawie
KBC, ul.
Konstruktorska
13
02-673 Warszawa

16 025,00

Oferta odrzucona

5. Informacje o spełnieniu przez Wykonawców warunków udziału w zapytaniu ofertowym, o ile
takie warunki były stawiane:
Oferta nr 1 – Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Oferta nr 2 - Wykonawca nie złożył właściwego i odpowiednio wypełnionego formularza
ofertowego. Wykonawca zobowiązany był do prawidłowego wypełnienia formularza oferty
poprzez wpisanie wymaganych danych lub odpowiednie skreślenie lub zaznaczenie.
Z uwagi na powyższe oferta podlega odrzuceniu, ponieważ nie odpowiada ona treści
zapytania ofertowego.
Oferta nr 3 – Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Oferta nr 4 – Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Oferta nr 5 – Wykonawca nie złożył właściwego i odpowiednio wypełnionego formularza
ofertowego. Wykonawca zobowiązany był do prawidłowego wypełnienia formularza oferty
poprzez wpisanie wymaganych danych lub odpowiednie skreślenie lub zaznaczenie.
Z uwagi na powyższe oferta podlega odrzuceniu, ponieważ nie odpowiada ona treści
zapytania ofertowego.
6. Wskazanie wykonawcy i uzasadnienie wyboru:
Najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca CenterMed Warszawa Sp. z o.o. ul. Waryńskiego
10A, 00-630 Warszawa Wykonawca zaoferował wykonanie zamówienia za kwotę 12 177,00 zł
brutto. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz jego oferta nie podlega

odrzuceniu. Podana kwota mieści się w zabezpieczonych środkach zaplanowanych na
realizację zamówienia.
W związku z powyższym rekomenduje się wybór w/w Wykonawcy.

