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Dot. przetargu nieo8raniczonego na zadanie pn, Dostawa preparatóW do żYWienia dojelitowe8o

i pozajelitowe8o dla Powiatowe8o Zespołu szpitali

ZAW\ADO M l ENl E O WYBORZE N AJ KORZYSTN l EJ SZEJ OF ERW
zadanie nr 7

Na podstaWie art, 92 t]st, 2 ustaWY ż dnia 29 stycznia 2004r, PraWo zarnóWień publicznych (iekst jednolity Dż,

U, z 2019r,, poż, 1843) zwanej,,dajej ustawą", ZamaWiający informuje o Wyborze najkorżystniejszej oferty W

prżetargu nieograniczonym na Zadanie pn, DostaWa preparatóW do żyWienia dojeLitowego ipozajelitowe8o

cIla PoWiatowego Zespołu szpitali W zakresie ZADANlA NR 1

Zamawiający dokonał Wyboru:

ofeńy nr 2

Aesculap chifa sp, z o.o,
ul, Tysiąclecia 14

64-300 Nowy Tomyśl

cena brutio: 18 645,00 zł
Termin dostaWy: 2 dni robocze

UzAsADNlENlE

oferta najkorżystniejsża została Wybrana zgodn]e Z art, 91 ust, 1 ustaWy Pzp na podstaWie kryterióW oceny

ofeń określonych W siWż, ofeńa Wybrane8o WykonaWcY otlżymala najwyższą liczbę punktÓW tj, 1oo,00 pki

obl:czorc /8odrie / /d(add,ni opl.a lyTi w,iWż,

Zamawiający informuje, iź do W/W postępowania, do dnia 23 Września 2020 r,, tj, do dn]a WyZnaczone8o na

dzień 5kladania i otwarcia ofert W prżedm]otowym postępowaniu na Zadanie nr 1 zostala złożona 1 oferta,

Zamawiający przedstawia żestawienie żlożonych ofeń Wraż z przyznaną punktacją W przyjętych kryteriach

o( eny olPn W p,ledmiotoWy-n oo\tęooWdniU,



N umer
ofeńy

Nazwa i adres Wykonawcy Punkty przyrnane
W kryterium:

Termin dostawy

Punkty

kryterium cena

Łącżna ilość
punktÓW
przyznana

ofercje

2
Aesculap chifa sp, z o,o,
Ul. Tysiąclecia 14
64-300 Nowy Tomyśl 40,00 pkt 60,00 pkt 100,00 pkt

zamaWiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupóW dla przedmiotow€go postepoWania.

zamawia]'ący informuje, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego może być żawarta w terminie krótsżym

niż 5 dniod prżesłania niniejszej informacjido WykonawcóW z8odnie z ań. 94 ust. 2 pkt la) ustawy,

il,,::{iT,.Hiifi,ffi
lek. hed Gizela JąĘlhka
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