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DotyczyI przetargu nieograniczonego na zadanie pn, Dostawa środków ochrony indywidualnej
związanych z covid 19 dla Powiatowcgo Zespołu Szpilali

ZA\ryIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
zadanie nr l

Na podstawie ań. 92 ust, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo żanówień publicznyclr (lekstjednolity
Dz.IJ. z20|9 r.,poz.1843) zwanej ,,dalęj ustawą", Zamawiający infonnUje o wyborze najkorzystniejszej
oferty w przętargu nieograniczonym na zadanie pn. Dostawa środków ochrony indywiduainej związnlłch z
Covid l9 dla Powiatowego Zespołu szpitali w zakresie Z!ł!N!!NŁ!
Zanrawiający dokonał wyboru:

oFERTA NR 1:

zarys InternatioDal Group sp. z o.o. sp. K.
ul, Pod Borem l8
41-808 Zabrzę

cena brutto: 1 032 561,00 zł.
'fennin dostawy| 1 dzi€ń roboczy

UZASADNIENIE

ofeńa najkorżystnicjsza została §ybrana zgodnie z art.9l ust.2 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny

ofeń określonyoh w siwz, ofęńa wybranego Wykonawcy otrzymala najtvyższą liczbę punktó\ tj, l00,00 pkt

ohlic/oną /godnie z 7asadami opisal15lni rł 
"irłz,

Zamawiający informuje, iż do w/w postępowania, do dnia 04 grudnia 2020 r,, tj. do dnia rvyzna§zonego na

dzieli skladania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępotvaniu na zadanie nr l zostały Złożone 2 oferty.

Zamawiający przedstawia zestawienie żłożonych ofcrt wraz z plzyzn^ną punktac.ją w przyjętych kryteriach

occny ofęn w prledlniolow) ln po"tępow:tl)iu,

Numer
of€rty

Nazwa i adrcs 'Wykona\Ycy przyznanc w
krvtćrium:

telmin dośtaEry

Punkł
Drzyznnne w
kryteriumi

Łączna ilość
punktów

przyziana
of€rcie

1

Z rys International Group
sp. z o.o. Sp. K.
ul. Pod Borem 18

41-808 Zabrzę
40,00 pkt ó0,00 pkt l00,00 pkt



Pońatowy Zespół szpitali w oleśnicy

ANzIM Zbigni€w ŻelaskorYski
ul. Gcn, Sikorskiego 29112

95-035 ozorkó\r,

Niezgodność treści ofer§ z tr€ścią sIwZ (ań. 89
u§t. 1 pkł 2) - oferta odrzucona

Zamawiający ni€ uśtanowił dynamicznego syśtemu zakupów dla przedniotowego

pośtcpowania.

7,amawiający informuje, iż umowa w sprarvic zamówienia publicznego może być zawana w terminic nię

krótszyn niż 5 dniod przesłania niniejszej informacjido wykonawców zgodnie ż art, 94 ust. 1 pkt 2 ustawy.
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