
Oleśnica
WlAToWY z€spot szPlTALl

Syców

ul. Armii KrajoY/€j 1, 56"!00 oieśnicó
lę1.7111 61 Ą2l,taN7111 61 3!1
e-mail: sekretarlat@p?5o|ęsn jca,pl

NlP glt 184 70 75
REGoN 932966540

(R§ 0000186473

olęśDica, dnia 06 lislopada 2020 r,

PZslPN/],1/2020

Dot, prżctal3u nicoglalliczoncgo lla Złdanic pl]. Doslawa lękawic dla Po\\ illrc\!cgo Zespofu sZpilali

ZAW|ADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNlEJSZE.I OFERTY
Zadanie nr 3

Na podstawie art, 92 ust, 2 ustawy z dDia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień pOblicznych (tekstjednolity Dz,

U. z2019l,,poż. l843) żwanej ,,dalej ustawą", Zanawiający informrrje o wyborze najkorzystniejszej ofefiy w

przetargu nieo8raniczonym na zadanie pn. Dostawa rękawic dla Powiaiowego ZespołU Szpitali w zakresie

ZADANIA NR 3

Zamawiający dokonał wyboru:
oferty nr 2

Zarys International Group sp. z o.o. sp. K.
ul. Pod Rotem ] 8

41-808 Zabrze

cena brutto: 97 145,00 ul
Termin dosta\ły| l dzień roboczy

UZASADNIENIE

ofeńa najkorzystniejsza została wybrana zgodnie z ań. 9l ust. l ustawy Pzp na podstawie kryteliów oceny

ofert określonych w siwz, oierta wybranego Wykonawcy otrzymała najwyźszą liczbę punktów, tj, I00,00 pkt

obliczoną zgodnie z uasadamiopi.an;mi * sivz.

Zamawiający informuje, iż do w/w postępowania, do dnia 02 listopada 2020 r,, tj. do dnia wyznaczone8o na

dzień składania i otwarcia ofeń w przedmiotowym postępowaDiu Da żadanie nr 3 została złoźona l ofeńa.

Zamawiający prżedstawia zestawienie złożonych ofert wftz z przyznaną punktacją w prżyjętych kryteriaclr

oceny ofeń w przedmiotowym postępowanlu,

oferty
Nłzrva i adrćs wykonalvcy Punl(ty

kryteIiunI:

I'unl(ty

I(rYtcriulll:

ł,4czn1l ilość
punktó\Y

pż!,Zn,rnir

2

Zalys Int€rnatiollnl Group
Sp. z o.o. Sp, K.
Ll l. Pod Bolen l8
,11-808 Zablżc

40,00 pkt 60,00 pkt I00.00 pkr



Powiatowy Zespół Szpitali w oleśnicy

Zamawiający nie ustanowil dynamicznego systemu zakupów dla przedmiotowego

po§tcpowania.

Zamawiający informuje, iż umowa \ł sprawie zarnówienia publicznego możc być zawarta w tenninie krótszym

niż 5 dni od przesłania niniejszej infomacji do Wykonawców zgodnie z ań. 94 ust. 2 pkt 1a) ustawy.
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