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Dot. pęetar8u nieograniczonego na żadanie pn, Dostawa sprzętu dla pracowni endoskopii Powiatow€go
Zespołu szpitali

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zadanie nr 1

Na podstawie art, 92 ust, 2 ustawy z dnia 29 stycznila ż004 r. Pftwo zamówień publicznych (tekstjednolity

Dz. \J. ż ż019 r, poz. 1843) zwane.j ,,da|ej ustawą", zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej

ofelty w przetargu nioograniczonym na zadanie pn. Dostawa sprzętu dla pracowni endoskopii Powiatowego

Zespofu Szpitali w zakresie ZADANIA NR ]

Zamawiający dokonał wyboru:

of€rĘ nr l

Meditech x-Ray sp. z o.o.
ul. Wirowska 6
62-052 Komorniki
C€na brutto| 76 216,68 żl
Termin dostawy: 1 dzi€ń roboczy

UZASADNIENIE

oferta najkorzystnięjsza została wybrana zgodnie ż ań, 9l ust, l usta\iy Pzp na podstawie kryteriów oceny

ofert okręślonych w siwz, ofefta wybranęgo Wykonawcy otrzymała najwyższą liczbę punktów, tj, 100,00 pkt

oblicżona ,78odnie Z lasadami opisanymi w siwz.

Zamawiający infonnuje, iż do w postępowania, do dnia 16 listopada 2020 r,, tj, do dnia wyznaczonego na

dzień składania i otwarcia ofert w przedmioto\łym postępowaniu na zadanie nr l żostała żłożona ] ofeńa.

Zamawiający przedstawia żestawienie złożonych ofert wraz z ptzyzllaną punktacją w przyjętych kryteriach

oceny ofeń w prżedmiotowym postępowaniu.
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NAz}yi i lrdr€§ Wykonłrvcy Punkty
przyznan€ w
kryleIium:

ternrin dosta,lvv

Punkty
|)|,zyunane \y
kIyteriunr:

ł,ączDa ilość
punktów

prZyZnAna

l
Meditech x-Ray SP. z o.o.
ul, Wirorvska 6
62 052 Komorniki

40,00 pkt 60.00 pkt l00,00 pkt

5yców



Powiatowy Zęspół Szpitali w oleśnicy

Zamawialący ni€ u§tanowil dynamicznego §ystemu zakupów dla przedmiotowego

post€powania.

Zamawiający informuje, iż umowaw sprawie zamówienia publicznego może być zawańa wt€rminie krótszym

niż 5 drri od przesłania niniejszej informacji do Wykonawców zgodnie z ań. 94 ust. 2 pkt la) ustawy.
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