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Dot. przetargu nieogmDiozonego na zadanie pn, Dostawa rękawic dla Powiatowego ZespołLt SZpitali

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
zadanie nr l

Na podstawie ań, 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo żamówień publicznych (teksljednolity Dz,

U. z2019r., poz. l843) zwanej ,,dalej u§tawą", Zamawiający inforrnuje o wyborze najkouystniejsz§j oferty w

przetargu nieograniczonym na zadanie pn, Dostawa rękawic dla Powiatowego Zespołu Szpitali \ł zakresie

ZADANIA NR l

zamawiaiący dokonał wyboruI
oferty nr l
sKAMtrx sp. z o.o. sp, K.
ul. częstochowska 38/52
93-121 Lódź
ceDa brutto: 62 294,40 zł
Tennin dostawy: 1 dzi€il roboczy

UZASADNiDNID

ofeńa najkorzystniejsza została wybrana zgodnie z art, 9] ust, 1 ustawy Pzp na podsta§,ie kryteliów oceny

ofeń określonych w siwz, oferta wybranego Wykonawcy otrżymała najwyższą liczbę punktów, tj, l00,00 pkl

obliczorla zgodnie z zasadami opi<anymi w siwz.

Zamawiający informuje, iż do w postępowania, do dnia 02 listopada 2020 r,, tj. do dnia wyznaczoDego Da

dzień składania i otwarcia ofeń w przedmiotowym postępowaniu na Zadanie nr l została złożona ] oferta.

Zamawiający przedstawia Zestawienie żłożonych ofert wlaz Z przyznaną punktacią w plżyjętych kryteriach

ocęn) ofen wpr7edmioro+1nl postępouanirr,

Zamawiający nic u§tĄnowił dynamicznego systemu zakupó\ł d|a prz€dmioto\Yego

post€powania.
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sKAMEx sp. z o.o. sp. K.
ul, C7ęstocho§ska 38/52
93 ]21 Lódź 1().0() 1)|(r 60,00 pkt l00.00 pl,L



Powialow), Zcspół Szpitali \ł olęśnicy

Zamawiaiący informuje, iż umowa wsprawic zamówienia pubIiczncgo możc byó zawarta w terminie kfótszym

niż 5 dni od przesłania niniejszej infonlacji do Wykonawców zgodnie z al1. 94 ust- 2 pkt l a) ustawy.
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