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Doryczy: przetargu ieograniczonego na zadanie pn. ,,Dostawa środków dezynfekcyjnych dla Powiatowego
Zespolu szpitali"

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zadanie nr 3

Na podstawie ań,92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zarnólvień publicznych (tekstjednolity
Dz. U . z ż0 |9 l, poz. l 843 ) zwanej ,,dalej ustawą", Zantawiaj ący inform de o wyborz€ naj korzystnicj szej

oferty w przetar8u nieogranicżonyn na zadanie pn, Dostawa środków dezynfekryjnych dla Powiato\\,ego

Zespołu supitali w zakesie ZADANIANR 3

Zamarviający dokonał rłyboru:

oFERTY NR 2:
centrun Zaopatrzcnia Medycz ego

,,cczal" sA - wrocław

50-543 Wrocław

Cena brutto: 60 583,89 zł
Termin dostawy: 1 dzień roboczy

UZASADNIENIE

ofęńa najkorzystniejsza zosta}a wybrana zgodniLe z aft.97 ust. 2 usta§y Pzp na podstawie kryteriów oceny

ofeń określonych w siwz, oferta Wybranego Wykonawcy offżymała najwyższą liczbę punktów, tj. l00,00 pkt

,blic/oną,.godnie z /asadomi opisanymi w sirlz,

Zamawiający informuje, iż do ww postępowania, do dnia 27 listopada 2020 r-, tj, do dnia wyżnaczoncgo na

dzieli składania i o§varcia of€ń w przedmioto!łrym postępowaniu na zadanic nr 3 zostĄ złożon€ 2 oferly,

Zantawiający przedstawia zestawienię złoźonyclr ofelt vlaz z przyznaną punktacją rv przyjętych klytc.inch

ocen) ofcn § pr..edlnioIot[yln postepo\\ aniu,

Numer
oferty

Nazwa i idreś wykonawcy
Punkty

przyznane w
kryterium:

ternlin do§tawv

Punkł
przyżnan€ w
krTt€rium:

Łączna ilośó
punktów

przyznanA
oferci€

4

HENRY KRUSE sp. z o.o.
Bielany Wrocławskie
uL Kolejowa 3
55-040 Kobierzvce

40,00 pkt 58,65 pkt 98,65 pkt



Powiatowy Zespół Szpitali w oleśnicy

2
centrUm Zaopatrzenia Medycznego
,,Cezal" SA - Wrocla.v
ul, Widna 4
50-543 Wrocłarv

40,00 pkt 60,00 pkt 100,00 pkt

Zamarviający nie ustanorYil dynamiczn€go sy§temu żakupó\y dla przedmiotowego

po§tepowania.

Zamawiający inlormuje, iżumowaw sprawic Zamówienia pubIicznego możę być zawańawterminie krótszyrn

niż 5 dni od przesłania niniejszej inlormacji do Wykolawców zgodnie z art, 94 ust, 2 pkt la) usta\\y,
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