
Nr ref. 1/ZP/2021 

 
Łódź, 10 sierpnia 2021 r. 

 
Salve Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Spółka Komandytowa  
ul. Andrzeja Struga 3 

90-420 Łódź 
REGON:472181467 NIP: 7251730840 

Przychodnia Salve 

93-172 Łódź, Rzgowska 50A 
 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, którego 

przedmiotem zamówienia jest: 

Zakup mammografu cyfrowego wraz z dostawą, instalacją, serwisowaniem oraz  
szkoleniem personelu w ramach realizacji zadania pn.: Zakup aparatury diagnostycznej dla 
wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy, w ramach programu wieloletniego 

pn.: „Narodowa Strategia Onkologiczna” 

Na podstawie zasad PZP oraz wewnętrznych procedur Zamawiający informuje o wyborze 
najkorzystniejszej oferty. 

 
1. INFORMACJE OGÓLNE 
W terminie do 03 sierpnia 2021 r do godziny 12:00 do tj. do terminu składania ofert, 
do Salve Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa 
Złożono 1 (jedną) ofertę, oferta wpłynęła w formie papierowej. 
Otwarcie oferty papierowej odbyło się w dniu 03 sierpnia 2021 r. o godz. 12:30 pok. 2 u 
Zamawiającego. 
2. WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ wraz z uzasadnieniem: 
Zamawiający udziela zamówienia publicznego   w   przedmiotowym postępowaniu Wykonawcy 
z najkorzystniejszym bilansem przyznanych punktów, tj.: 
4RAD Sp. z o.o. Sp. K., 02-676 Warszawa, ul. Suwak 4 lok.110 
z ceną oferty brutto 612 240,00 zł zgodną z wymaganiami Zamawiającego. 
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: 
W wyniku oceny ofert, dokonanej w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert ww. Wykonawca 
uzyskał najkorzystniejszy bilans przyznanych punktów we wszystkich kryteriach oceny ofert. Po 
zbadaniu złożonej oferty przez ww. Wykonawcę Zamawiający stwierdził, że: 
1. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z udziału 
w postępowaniu. 
2. Oferta jest ważna i nie podlega odrzuceniu. 
Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i złożył ofertę, którą to uznano za 
ofertę najkorzystniejszą tj. ofertę z najkorzystniejszym bilansem przyznanych punktów wg kryteriów 
oceny ofert przyjętych w przedmiotowym postępowaniu: 
Cena –waga 50 % maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania to 50 punktów 
Parametry techniczne –waga 50 % maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania to 50 punktów 
Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania przez Wykonawcę wynosi 100,00 punktów 



3. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY 
wraz z informacją na temat punktacji przyznanej ofertom w kryterium oceny ofert 
Streszczenie oceny złożonej oferty 
 
 

Numer oferty 

 
 

Wykonawca 

Punktacja uzyskana w kryterium 
Cena oferty brutto –waga 50 % 
Parametry techniczne –waga 50 % 

 
 

1 

 
4RAD Sp. Z o.o. Sp. K. 
02-676 Warszawa 
ul. Suwak 4 lok.110, 

 
Cena oferty brutto – 50 pkt 
Parametry techniczne – 50 pkt 
RAZEM: 100 pkt 

 
4. TERMIN I MIEJSCE PODPISANIA UMOWY 
Zamawiający informuje, że Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie 
przekazane (przesłane) Wykonawcy, który złożył ofertę – pocztą elektroniczną na adres podany 
w ofercie Wykonawcy. 
Preferowane miejsce i termin podpisania umowy: u Zamawiającego w terminie 16 sierpnia 2021 
r. 
Salve Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa  
ul. Andrzeja Struga 3 
90-420 Łódź 
REGON:472181467 NIP: 7251730840 
Biuro 
ul. Srebrzyńska 14 
 
Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy w drodze korespondencyjnej. 

 
ZAMAWIAJĄCY 
Waldemar Lech 
 
podpis na oryginale 


