
    Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o. o.
ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk

    tel.: +48 67 286 26 22 e-mail:szpitalwyrzysk@wp.pl
    fax: +48 67 286 24 63 http://szpitalwyrzysk.com

sygn. ZP/382-15/2017 Wyrzysk, 08.01.2018 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy:

przetargu nieograniczonego pod nazwą „Dostawa ambulansu typu C dla Szpitala Powiatowego 
w Wyrzysku Sp. z o.o. w formie leasingu operacyjnego”, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień 
Publicznych w dniu 11.12.2017 r. pod nr 626555-N-2017.

1. Informujemy,  że  w  prowadzonym  postępowaniu  żaden  Wykonawca  nie  został  wykluczony 
z postępowania oraz żadna z ofert nie została odrzucona.

2. W przedmiotowym postępowaniu została złożona jedna oferta, Wykonawcy:

Prime Car Management S.A., z siedzibą ul. Polanki 4, 80-308 Gdańsk
3. W  poniższej  tabeli  przedstawiamy  ocenę  punktową  złożonej  oferty,  w zastosowanych 

kryteriach: „cena”, „gwarancja na wyposażenie medyczne” oraz „parametry techniczne”.
.

KRYTERIUM OCENY OFERT PUNKTACJA

Cena 60 pkt

Gwarancja na wyposażenie medyczne 4 pkt

Pa
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Wysokość przedziału medycznego 4 pkt

Długość przedziału medycznego 4 pkt

Elektryczny system zamykania drzwi prawych 3 pkt

Elektryczny system zamykania drzwi lewych 3 pkt

Kolumna kierownicza regulowana w płaszczyźnie poziomej 2 pkt

Przegroda oddzielająca kabinę kierowcy od przedziału 
medycznego wyposażona w otwierane drzwi o wysokości min. 

160cm
4 pkt

System regulacji prędkości obrotowej silnika na postoju w celu 
zwiększenia wydajności pracy układu klimatyzacji 

i doładowania zespołu akumulatorów bez konieczności 
ingerencji kierowcy

4 pkt

System zapobiegający niespodziewanym zmianom pasa ruchu 
np. spowodowanym nagłymi podmuchami wiatru 4 pkt

Pomocnicze zależne od silnika ogrzewanie elektryczne (12V) 
współpracujące z układem klimatyzacji w utrzymaniu zadanej 

temperatury
4 pkt

Zespół 2 instalowanych fabrycznie akumulatorów do zasilania 
wszystkich odbiorników prądu, o łącznej pojemności min.180 

Ah
4 pkt

Suma zdobytych punktów 100 pkt
.

Ofertą  najkorzystniejszą  została  wybrana  oferta  Wykonawcy  Prime  Car  Managemnet  S.A., 
z siedzibą  ul. Polanki  4,  80-308  Gdańsk;  oferta  zawiera  cenę  niższą,  niż  Zamawiający  zamierzał 
przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia.
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