Wydział Zamówień Publicznych
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
tel.: +48 22 490 29 02

Warszawa, dnia 18.11.2019 r.
Wykonawcy
Znak sprawy: TDT. PZ -381-27/19
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne i inne szczególne usługi
prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych którego przedmiotem jest
Świadczenie usług medycznych dla Transportowego Dozoru Technicznego (znak sprawy ZPS 27/2019).
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Transportowy Dozór Techniczny zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne i inne szczególne usługi prowadzonego na podstawie
art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), którego przedmiotem jest:
Świadczenie usług medycznych dla Transportowego Dozoru Technicznego (znak sprawy ZPS 27/2019)
Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:
LUX MED. Sp. z o.o. ul. Postępu 21C ; 02-676 Warszawa
Uzasadnienie wyboru oferty
Oferta została uznana za najkorzystniejszą, z uwagi na fakt, iż otrzymała największą liczbę punktów oraz
spełnia wymagania Zamawiającego zawarte w ogłoszeniu o zamówieniu. Wybór oferty został dokonany
zgodnie z kryteriami oceny ofert tj.: Cena oferty – waga 60 %, Liczba Placówek Własnych na terenie RP –
waga 30 %, Wysokość rabatu na wszystkie oferowane usługi w Placówkach Własnych waga 10%.
Nazwa i adres wykonawcy, który złożył ofertę, punktacja przyznana ofercie
Nazwa i adres Wykonawcy
LUX MED. Sp. z o.o.
ul. Postępu 21C ; 02-676 Warszawa
Cena oferty (brutto)
1 310 112,00 zł
Liczba pkt. w kryterium - cena
60,00 pkt
Liczba placówek
92
własnych na terenie RP
Liczba punktów w kryterium - liczba placówek własnych na
30,00 pkt
terenie RP
Wysokość rabatu na wszystkie oferowane usługi w
15 %
Placówkach Własnych
Liczba punktów w kryterium - wysokość rabatu na wszystkie
10,00 pkt
oferowane usługi w Placówkach Własnych
Razem liczba punktów
100,00 pkt
Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą bez zastosowania terminów
określonych w art. 94 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych

W związku z wejściem w życie zmian wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) chcielibyśmy
poinformować o zasadach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz przysługujących Panu/Pani prawach z tym związanych. Powyższe
informacje dostępne są na stronie internetowej TDT: http://www.tdt.pl/kontakt/rodo-informacja.html
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