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Dotyczy: przętargu nieograniczonego na zadanie pn, ,,Dostawa środków dezynfekcyjnych dla Powiatowe8o
Zespołu Szpitali"

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
7adanie nr 2

Na podstawie art, 92 ust, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamówieli publicznych (tekst .jednol ity
Dz- U, z 20|9 r,, poz. 1843) Zwanej ,,dal€j ustaw4", Zamawiający iifomuje o wyborzc najkorzystnicjszej
oferty w przetargu nieograniczonynr na zadanie pn. Dostawa środków dezynfekcyjnych dla Powiatowe8o
l€§Dotu SzDitali w zakresie ZADA\IA NR 2

Zamawiający dokonał wyboru:

OFERTY NR 4:

HENRY KRUSE sp. z o,o.
Bielany Wrocławskie
ul, Kolejowa 3

55-040 Kobierzyce

Cena brutto| 12 008,31 zl.
Termin dostawy: 1 dzień roboczy

UZASADNIENIE

ofcrta naikorzystniejsza została wybraDa zgodnię z ań.9| ust. 2 ustawy PZp na podstawie kryteriów oceny

ofert okleślonych w siwz, oferta Wybranego Wykonawcy otrzymała najwyższą liczbę punktów, tj. l00,00 pkt

oblic/oną 7godnie ZZa.adami opisan)mi \^ sitłl,

Zanawiający informuje, iż do w postgpowania, do dnia 27 listopada 2020 r,, tj, do dnia wyznacżonego na

dzień składania i otrvarcia ofeń w przedmiotowym postępowaniu na zadanic nr l została złożona ] oferta.

Zamawiąiący przedstawia z€stawienie złożonych ofeń wraz z przyznaną punktacją w przyjętych kryteriach

ucen) olen rl przedlniotowym posteporłaniu.

N mer
oferł

Nazwa i adres Wykonawcy
Punkty

przyznane w
kryterium:

t€rmin dostA\rT

PunkĘ
przyznłne w
krvteriumI

ł,ączna ilość
p nktó\Y

pr7łznAna
ofercie

4
HENRY KRUSE sp. z o.o.
Biclany Wrocławskie
ul. Kolejowa 3
55-040 Kobi€rzvce

40,00 pkt 60,00 pkt l00,00 pkt



Powiatowy Zespół szpitali w oleśnicy

zamawiający nie ustanołvil dynźrmicżn€go §y§temu zakupów dla prz€dmiotowego

pośtepowinia.

zamawiający informuje, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego moźc być żawańa w terminie krótszym

niź 5 dniod przesłania niniejszej informacjido Wykona]vców Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt la) ustawy,

łp,ó ovrel tora powiatoviJJó
lespolu sżpitah w oleś //v
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