Sekcja Zamówień Publicznych

faks: 18 3372 710

e-mail: zampub@szpitallimanowa.pl

Limanowa dnia: 2022-04-26

OGŁOSZENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony
na ”Dostawa środowiska sprzętowo programowego do wirtualizacji stanowiącego
infrastrukturę obsługi środowiska IT szpitala oraz infrastrukturę warstwy lokalnej MSIM w
ramach projektu pn. "Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)"” – znak sprawy
NZ/07/D/N/AC/2022.

Zamawiający, Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego, Sekcja Zamówień Publicznych,,
działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z
2021r. poz. 1129), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, że w toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta:
Maxto ITS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul, Willowa 87, 32-085 Modlniczka
na:
Dostawa środowiska sprzętowo programowego do wirtualizacji stanowiącego infrastrukturę obsługi środowiska
IT szpitala oraz infrastrukturę warstwy lokalnej MSIM w ramach projektu pn. "Małopolski System Informacji
Medycznej (MSIM)" za cenę brutto 1 777 965.00 zł.
Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia Wymagania Zamawiającego i jest najkorzystniejsza w

oparciu o kryteria oceny ofert określone w SWZ
Punktacja przyznana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert wraz z łączną liczbą punktów:
Nr
oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena

Parametry techniczne

Okres gwarancji

Łączna liczba punktów

1

Maxto ITS Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
ul. Willowa 87, 32-085 Modlniczka

60,00

5,00

20,00

85,00

Informacja o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone: W toku postępowania nie wykluczono
żadnego wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty.

Informacja o terminie zawarcia umowy:
Umowa w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 264 ust. 1 ustawy Pzp, zostanie zawarta, z
uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania niniejszego
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem terminu, o którym mowa powyżej,
jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 264 ust. 2 ustawy Pzp.
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