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ZAW|ADOM|EN l E O WYBORZE NAJ KORZYSTN |EJSZEJ OFERTY
zadanie nr 5

Na podstawie art, 92 ust,2 ustawy z dnia 29 stycżnia 2oo4r Prawo zamÓWień publicznych (tekstjednolity Dż,

U. z 2019r., poz, 1843) zwanej,,dalej ustawą", zamawiający informuje o Wyborze najkorzystniejszej oferty W

przetar8u nieoBranjczonym na zadanie pn. Dostawa preparatóW do żywienia dojelitowego i pożajelitowego

dla Powiatowego zespołu sżpitaliW żakresie ZADANlA NR 5

ZamaWiający dokonal Wyboru:

olerty nr 3
Baxter Polska sp. z o.o.
ul. KruczkoWskie8o 8
00-380 WarszaWa

cena brutto:38 761,20 zl
Termin dostawyi 1dżień roboczy

UżAsADNlENlE

oferta najkorzystniejsża żostała Wybrana zgodnie z ań.91 ust. 1ustawy Pzp na podstawje kryteriÓW oceny

ofert określonych W siwz, oferta Wybranego Wykonawcy otrżymała najwyższą licżbę punktóW tj. 100,00 pkt

oblicżoną z8odnie l .asadami opi5anymi W siwz,

zamawiający informuje, iż do W/W postępowania, do dnia 23 Wrżeśnia 2020 r, tj, do dnia Wyznacżonego na

dzień składania i otwarcia ofeń W przedmjotowym postępowaniu na zadanie nr 5 zostata złożona 1 oferta.

zamawiający prżedstawia zestawienie złożonych ofert Wraz z przyznaną punktacją W prżyjętych kryteriach

o(eny ofert W prżedmiotowym postępowaniu,
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Num€r
oferty

Nazwa iadres Wykonawcy Punkty przyznane

Termin dostaWy

Punkty

kryterium cena

Łącżna ilość
punktóW

ofercie

5
Baxter Polska sp. z o,o,
ul, KrucżkoWskiego 8

00-380 WarsżaWa 40,00 pkt 60,00 pkt 100,00 pkt

zamaWiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupóW dla prźedmiotowego postepoWanie.

zamaWiający informuje, iż umowa W sprawie zamóWienia publicżnego może być zaWarta W terminie krótszym

niż 5 dniod przesłania niniejszej informacji do WykonaWcóW ż8odnie z ań. 94 ust, 2 pkt 1a) ustaWy.
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