
 
 

GOZ.1.2018 Gogolin, dnia 5.10.2018 r. 
 

Zamawiający: 

Gminny Ośrodek Zdrowia w Gogolinie 

ul. Szkolna 2 

47-320 Gogolin  
 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części (zadaniu) nr 2 

oraz unieważnieniu postepowania w części (zadaniu) nr 1  

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  

w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup sprzętu medycznego dla Gminnego Ośrodka 

Zdrowia w Gogolinie” 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego w części (zadaniu) nr 2 wybrano ofertę złożoną przez firmę: 
 

MIRO Sp. z o.o., 

ul. Mińska 25B lok. U1, 03-808 Warszawa 

 

Uzasadnienie wyboru: 

Jest to oferta najkorzystniejsza zgodnie z ustalonymi kryteriami oceny ofert. Wykonawca nie podlega 

wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlega odrzuceniu. Cena najkorzystniejszej oferty nie 

przewyższa kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 

W przedmiotowym postępowaniu na zadanie nr 2 oferty złożyli następujący Wykonawcy: 

  

Ponadto, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający informuje,                         

o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego w części (zadaniu) nr 1. 

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne: 

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie 

zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. W przedmiotowym 

postępowaniu na część (zadanie) nr 1 tj. „dostawa cyfrowego aparatu RTG dla Gminnego Ośrodka w 

Gogolinie” nie wpłynęła żadna oferta w terminie przewidzianym na składanie ofert tj. do dnia 

28.09.2018r. do godz. 10:00. 
  Podpisał:  

 Dyrektor Gminnego Ośrodka Zdrowia 

 w Gogolinie 

 Andrzej Mrowiec 

L.p. Firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli 

oferty w terminie 

Zadanie 

nr 

Punktacja w 

kryterium cena 

ofertowa 

brutto 

Punktacja 

w 

kryterium 

okres 

gwarancji 

Punktacja 

łączna 

 

1. 

 

MIRO Sp. z o.o., 

ul. Mińska 25B lok. U1 

03-808 Warszawa  

2 60,00pkt. 0,00pkt. 60,00pkt. 


