Józefów, z dnia 10.11.2014 roku
P.M.341(18)2014

Protokół
z prac komisji dotyczący zamówienia na
dotyczące usługi na zabezpieczenie i wykonywanie usług kierowcy pojazdu wraz z
pojazdem, w celu przewozu lekarzy i pielęgniarek na wizyty domowe i zabiegi
wykonywane na rzecz pacjentów, zamieszkałych w zakresie właściwości miejscowej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Miejskiej
Józefowie i do innych czynności związanych z działalnością Przychodni.
do 30.000 euro
1. Oznaczenie miejsca i czasu postępowania:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Miejska w Józefowie,
ul. Skłodowskiej 5/7, 05-420 Józefów, data rozpoczęcia postępowania 24 marca 2014
roku, data zakończenia postępowania 28 październik 2014 roku.
2. Imiona i nazwiska członków komisji będących podczas otwarcia ofert :





Elżbieta Łaszczewska – członek;
Małgorzata Biczyk – Charłampowicz – członek;
Katarzyna Grzybowska – Dworzecka – członek;
Agata Wrzesińska - członek

3. Liczba zgłoszonych ofert: 3.
4. Wskazanie ofert odpowiadających warunkom określonym zaproszeniu do
złożenia oferty.
1. Oferta nr 1 –Prywatna Komunikacja Samochodowa „PKS GABO”07-200
Wyszków ul. W. Witosa 6/8
2. Oferta nr 2 – Albert Lenkiewicz ul. Walecznych 35 07-410 Ostrołęka
3. Oferta nr 3 – Usługi Transportowe Otwock Wielki ul. Górna 20

Oferta wpłynęły w terminie i spełniają formalne warunki określone w zaproszeniu do
składania ofert i ogłoszeniu nr P. M. 341/18 /2014, są zgodne z przedmiotem
zamówienia oraz nie przewyższają kwoty przeznaczonej na finansowanie zamówienia.

5. Wskazanie ofert nieodpowiadających warunkom określonym w zaproszeniu do
składania ofert lub zgłoszonych po terminie bądź odrzuconych z uzasadnieniem:

Brak
6. Wyjaśnienia i oświadczenia oferentów:
Pan Albert Lenkiewicz na skutek wezwania do uzupełnienia dokumentów dostarczył
stosowne oświadczenia i referencje
7. Wskazanie najkorzystniejszej dla zamawiającego ofert albo stwierdzenie, że
żadna z ofert nie została przyjęta wraz z uzasadnieniem:
Oferta nr 1 - Prywatna Komunikacja Samochodowa „PKS GABO”07-200 Wyszków
ul. W. Witosa 6/8 , na łączną kwotę netto za godzinę 50,00 złotych
netto i brutto 54,00 złotych.
Oferta nr 2 - Albert Lenkiewicz ul. Walecznych 35 07-410 Ostrołęka,
na łączną kwotę netto za godzinę 26,20 złotych netto i brutto 28,30 zł .
Oferta nr 3 - Usługi Transportowe Marek Włastowski Otwock Wielki
ul. Górna 20, na łączną kwotę netto za godzinę 26,39złotych netto i
brutto 28,50złotych.
8. Ewentualne odrębne stanowisko członka komisji przetargowej:
Brak
9. Protokół został odczytany i przyjęty.
1.Małgorztaa Biczyk -Chrałampowicz

-podpis nieczytelny;

2. Elżbieta Łaszczewska – podpis nieczytelny ;
3.Agata Wrzesińska- podpis nieczytelny .
Zatwierdzono przez Dyrektora SPZOZ Przychodni Miejskiej w Józefowie.

Maria Kurcz

Na otwarciu ofert obecni byli oferenci :pan Marek Włastowski i pan Albert Lenkiewicz .

