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Dot, przetar8u nieo8raniczonego na żadanie pn, DostaWa preparatóW do źywienia dojelitowego
i pożajelitowego dla Powiatowe8o Zespołu szpitali

ZAW|ADOM l EN lE O WYBORZE NAJ KORZYSTN |HSZH OFERTY
zadanie nr 3

Na podstawie art. 92 ust, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004t Prawo zamóWień publicznych (tekst jednolity Dz.

U. z 2o79l., poz.1843) zwanej ,,dalej ustaWą", Zamawiający jnformuje o wyborże najkorzystniejsżej oferty W

przetar8u nieogranicżonym na zadanie pn. DostaWa preparatóW do żywienia dojelitowego ipozajelitoWe8o

dla Powjatowego Zespołu sżpitali W zakresie ZĄą\N]]LNŁ3

ZamaWjający dokonał Wyborui

ofeńY nf 2
Aesculap chifa sp. ż o.o.
ul, Tysiąclecia 14
64-300 NoWy Tomyśl

cena brutto:92 232,00 zl
Termin dostawy:2 dni robocźe

UzAsADNlENlE

oferta najkorzystniejsza żostała Wybrana z8odnie z art,91 ust, 1ustawy Pzp na podstawie kryterióW oceny

ofeń określonych W siwz. oferta Wybraneto Wykonawcy otrzymała najwyźszą |iczbę punktóW tj. 100,00 pkt

obliczoną zgodnie z zasadamiopisanymi W siW7,

Zamawiający informuje, iż do W/W postępowania, do dnia 23 Września 2020 r, tj. do dnia Wyznacżoneso na

dzień składania i otwarcja ofert W przedmiotowym postępowaniu na Zadanie nr 3 została złożona 1 oferta.

Zamawiający przedstawia zestaWienie żłożonych ofeń Wraz z przyznaną punktacją W przyjętych kryteriach

oceny ofe.t W pr7edmiotowym postępowaniu.



PoiriatouT Zespół Szpitali iv Oleśnicy

Numer Nazwa i ad res Wykonawcy Punkty przyznane

Termin dostawY

Plr nkty

kryterium cena

Łączna ilość
punktóW

ofer€ie

2
Aesculap chifa sp, z o.o.
ul, Tysiąclecia 14
64-300 NoWy Tomyś 40,00 pkt 60,00 pkt 100,00 pkt

zamaWiający nie ustanoWił dynamiczne8o systemu zakupÓW dla przedmiotoWe8o postepoWania.

ZamaWiający informuje, iż Umowa W 5prawie zamóWienia pUblicznego może być zaWarta W terminie krótsżym

niż 5 dni od przeslania niniejsżej informacji do WykonaWcóW z8odnie z art. 94 ust, 2 pkt 1a) ustaWy,

P,O, ZASTĘPCA DYREKTORAos medvcżnvćh 
^ltownto.eqo zaspołu są,dl, w Olńn,Jv

tek ned. aizela Jagie/sh
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