
 
 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  
W nawiązaniu do Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 04 czerwca 2012 r. , które zostało opublikowane 
w siedzibie firmy oraz na stronie internetowej www.stomatologia-zgierz.pl , poniżej 
przedstawiam informację podsumowującą realizację procedury wyboru najkorzystniejszej oferty 
 1. Zamawiający 
Centrum Stomatologiczne w Zgierzu Artur Mrożek 95-100 Zgierz ul. 3-go Maja 5A/7  
NIP 7271590520 REGON 310153100  
2. Tytuł projektu, realizowanego w ramach III osi priorytetowej: GOSPODARKA, INNOWACYJNOŚĆ , 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ :Poprawa poziomu konkurencyjności przedsiębiorstwa Centrum Stomatologiczne w 

Zgierzu Artur Mrożek w wyniku zakupu innowacyjnych środków trwałych.  

3. Przedmiot zamówienia  

dostawa i montaż 1 szt. Aparatu RTG pantomograficznego  z  cefalostatem  i  funkcją tomografii 3D 

4. Tryb udzielenia zamówienia 
Zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz zgodnie z dokumentem „Zasady  
udzielania zamówień, w stosunku do których beneficjenci nie są zobowiązani do stosowania 
ustawy Prawo  zamówień  publicznych, współfinansowanych ze środków Osi Priorytetowej III, 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.”- wybór 
najkorzystniejszej oferty  
5. Dane oferenta, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę: 
DentalHolding Sp z o.o. Warszawa 
6. Zestawienie wszystkich firm, które złożyły oferty, razem z uzyskaną oceną dla  
poszczególnych kryteriów 
Na zapytanie wpłynęły oferty od trzech  firm:  

 

 DentalHolding Sp z o.o. Warszawa 

 

 AMADAR Sp z o.o. Warszawa 
 

HMF DENTAL Szczecin 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.stomatologia-zgierz.pl/


 
Punktacja oceny poszczególnych ofert:   

  
L.p. Nazwa i adres 

oferenta 
Punktacja wg 
kryterium 
ceny 

Punktacja wg 
kryterium czas 

w jakim  serwis 
podejmie 
naprawę  
urządzenia w 
okresie 
gwarancyjnym   

Punktacja wg 
kryterium 
czas w jakim  
serwis podejmie 
naprawę  
urządzenia w 
okresie 
pogwarancyjnym 

Suma 
otrzymanych 
punktów 

1 2 3 4 5 6 

1. DentalHolding 
Sp z o.o. 
Warszawa 
 

60 pkt 20 pkt 20 pkt 100 pkt 

2. AMADAR  
Sp z o.o. 
Warszawa 
 

56 pkt 20 pkt 20pkt 96 pkt 

3. HMF DENTAL 
Szczecin 

53 pkt 20 pkt 20 pkt 93 pkt 

 

      
7. Uzasadnienie wyboru  
Na ogłoszenie wpłynęły trzy oferty:  oferta firmy DentalHolding Sp z o.o. Warszawa, oferta firmy 
AMADAR Sp z o.o. Warszawa oraz oferta firmy HMF DENTAL Szczecin.  Oferty spełniają wymagania 
zamieszczone w Ogłoszeniu o zamówieniu.  
 Oferta firmy DentalHolding Sp z o.o. w punktacji 
kryterium ceny  uzyskała ocenę wyższą od ofert firm  AMADAR Sp z o.o. i HMF DENTAL Szczecin  
uzyskując łączną ilość  punktów 100, przy 96 pkt. uzyskanych przez ofertę firmy AMADAR Sp z o.o.  i 93 
pkt  HMF DENTAL Szczecin. Punktacja pozostałych kryteriów jest taka sama dla wszystkich trzech firm.   
Dlatego oferta firmy DentalHolding Sp z o.o. została uznana za 
najkorzystniejszą.  
 
Z poważaniem, 
Artur Mrożek 
Zgierz, 20 czerwca 2012r. 
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