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OGŁOSZENIE  

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

Dyrektor Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie 

informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:  

 

dostaw ę i monta ż fabrycznie nowego, nieu żywanego d źwigu osobowego (windy) w 

istniej ącym szybie w budynku Miejskiego Samodzielnego Publi cznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Chełmie przy ul. Woły ńskiej 11, nr BZP nr 2021/BZP 00261256/01 

 

prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt.1 ustawy z 11 września 

2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.)  

wpłynęły oferty następujących Wykonawców: 

 

1. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Paweł Stępień, ul. Agatowa 11/9, 20-571 

Lublin; 

2. Winda - Warszawa Sp. z o.o. ul. W. Surowieckiego 12, 02-785 Warszawa; 

3. LIFTPROJEKT Inżynieria Dźwigowa Paweł Rafalik, Kalinowo 86, 07-300 Ostrów 

Mazowiecka; 

 

W wyniku przeprowadzonej oceny ofert dokonanej zgodnie z warunkami określonymi w SWZ 

poszczególne oferty Wykonawców uzyskały następujące wartości punktowe: 

 

Oferta nr 1  

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Paweł Stępień,  

Uzyskana ocena  - 100,00 punktów , w tym 

− 60,00 punktów w zakresie kryterium ceny  

− 40,00 punktów w zakresie kryterium długość okresu gwarancji   

 

Oferta nr 2  

Winda - Warszawa Sp. z o.o.   

Uzyskana ocena  - 90,54 punktów , w tym 

− 50,54 punktów w zakresie kryterium ceny  

− 40,00 punktów w zakresie kryterium długość okresu gwarancji   
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Oferta nr 3  

 

LIFTPROJEKT Inżynieria Dźwigowa Paweł Rafalik 

Uzyskana ocena  - 87,83 punktów , w tym 

− 47,83 punktów w zakresie kryterium ceny  

− 40,00 punktów w zakresie kryterium długość okresu gwarancji   

 
 

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania stwierdzono, że najkorzystniejszą ofertę przedstawił 

Wykonawca Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Paweł Stępień, którego oferta uzyskała 

najwyższą liczbę punktów. 

Treść oferty jest zgodna z SWZ a jej wartość nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający może 

przeznaczy ć na realizację zamówienia. 

 

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129) w związku z art. 239 ust. 1 ww. ustawy 

Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych 

w SWZ. 

 

/-/ Mariusz Żabiński 

Dyrektor MSP ZOZ 

w Chełmie 

Chełm, dnia 9 grudnia 2021 r.  

 

 

 

 

 

Informacja: 

Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego 
czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w 
uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy 
przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale IX ,Środki ochrony prawnej  ustawy Prawo zamówień 
publicznych.  
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