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Toruńskie Zaklady Materialów
opatrunkow],ch s.A,

ul, Zółkiewskiego 20/26
87-100'toruń

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn, ,,Dostawa materiałótv higienicżDych, obłożeń,

pieluchomajtek dla Powiatowcgo Zespołu Szpitali"

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zadznie nr 2

Na podstawi€ ań.92 ust, 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zanówień publicznyclr (tekstjednolity

Dz.lJ, z 2019 r., poz, 1843) zrvanej ,,dalej ustawą", Zamawiający infonnuje o wyborze najkorzystniejszci

ofeńy w przetaĘu nieograniczonym na zadanic pn. Dostawa )nateriałów hi8ienicznych, obłożeń,

pieluchomajtek dla Powiatowogo Zespołu Szpitali rł zakresie ZADANIA NR 2

Zamawiający dokonał wyboru:

OFERTY NR l:

zarys Int€rnational Group sp. z o.o. Sp. K.
ul, Pod Borem 18

41-808 Zabrze

cena brutto: 59 00s,2ó zł.
Telmin dostawy| 1 dzień roboczy

UZASADNIENIE

ofeńa najkorzystnicjsza została wybrana zgodiię z aft.91 ust. l ustawy PZp na Podslawie krytcr;ów oceny

of§ń określonych w siwz, of'eńa wybranego wykona\Ycy otrzymała najwyższą liczb9 punktów, tj, 100,00 pkt

oblic/Jl)ą zgodnię 7 7asadami opiśaDymi w si\\/,

Zamawiający informuje, iż do w/w postępowania, do dnia 04 grudnia 2020 r,, tj. do dnia \łTznaczonego na

dzień składania i otwarcia ofeń w przedmiotowym postępowaniu na zadanie nr 2 zostaty złożone 2 oferty,

zamawiający przedstawi^ żestawienie zlożonych ofeń wraz z przyznaną punktacją w przyjętyclr kryłeriach

ocśn) ol'cn \! prledlniolo\rym posteporłrlliu,



Powiatowy Zespoł Szpitali w oleśnicy

Num€r
of€rty

Nazwa i adi€§ wykonawcy
Punkty

przyznane ry
kryterium:

termi dostawv

PDnktv
przyznanc w
kryterium:

Lączna ilość
punktów

pfzyznanu
ofercie

l

Zarys Internrtional Group
sp. ż o.o. sp. K.
ul. Pod Borenr 18

41-808 Znbfle
40,00 pkt 60,00 pkt l00,00 pkt

2

Toruliskie Zaklady Materiałów
opatnlnko*Tch s,A.
ul, Żółkiewskiego 20/26
87-100 Toruń

40,00 pkt 50,76 pkt 90,?6 pkt

Zamawiający ni€ ustanorvił dynamicznego systcmu zakupó,lv dla przedmioto\Yego

po§tepowAnia.

Zamawiający infonnuje, iź umowa w sprawie zamówienia publicżnego możc być zawana w terminie nie

krótszyn niż 5 dni od przesłania niniejszej infonnacji do Wykonawców zgodnie u art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy.

str. 2


